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Após retornarem para suas casas Alex e Dado tiveram algumas surpresas, algumas 

coisas haviam mudado e talvez a que mais afetou Dado foi descobrir que Katrine 

estava namorando. 

Dado- Como é? Katrine está namorando? 

Alex- Pois é quem diria eu sempre achei que ela gostasse de você! 

Dado- Eu também. Quem é o cara? 

Alex- Não o conheço muito bem, o nome dele é Wesley. 

Dado- Não acredito, tenho que ir falar com ela. 

Alex- Não você não tem nada pra falar com ela, ela parece bem feliz, bem diferente de 

antes de quando ela corria atrás de você e tu nem dava bola pra ela. 

Dado- Se a gente não tivesse ido pra capital eu teria pedido ela em namoro. 

Alex- Já era Dado, acho melhor você se preocupar com outros problemas, como a 

Kitana. 

Dado- Realmente este é um problemão, o que faremos. 

Alex- Temos que ajudar ela a retornar e eu também quero rever a Geili. 

Dado- Ela não vai querer ver a gente, depois que matamos o seu irmão. 

Alex- A gente não, você! Eu não fiz nada, você sim matou o irmão dela eu tomei uma 

surra! 



 

4 

Dado- Não é hora pra brincar Alex! 

Alex- Não to brincando, quero voltar lá! 

Dado- Por onde começamos? 

Alex- Não tenho a menor idéia, mas e a Kitana como está? 

Dado- Tá se dando muito bem com minha mãe, mas aqui não é o lugar dela. 

Alex- Vamos tentar ir pro mundo dos sonhos essa noite lá na sua casa, eu você e 

Kitana. 

Dado- Ok, espero você lá. 

Então chega a noite e os três se reúnem e tentam usar o “ham dumon terás”, mas nada, 

eles já atravessaram usando a pedra verde é impossível sem ela agora. 

Eles ficam buscando opções em vão, enquanto isso eles retomam seu trabalho, de 

jornalista e fotografo e 6 meses passam. 

Sônia- Dado tu sabe que eu adoro a Kitana, mas já faz seis meses e eu ainda não sei 

nada sobre sua família, sobre o que há realmente entre vocês dois, preciso que você me 

conte. 

Dado- Mãe eu sei que é bem complexo, mas ela num tem família e a gente é realmente 

só amigos. 

Sônia- Quantas noites ela dormiu em seu quarto? Isso pra mim não é só amizade! 

Dado- Não mãe nada haver, caramba não posso explicar! 

Sônia- Eu não quero mais ela morando aqui desse jeito. 
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Dado- Mas mãe pra onde ela vai? 

Sônia- Seja homem e assuma ela, a Katrine veio me perguntar sobre vocês dois essa 

semana, tu não ta querendo enrolar mais uma não é? 

Dado- E o que a senhora falo? 

Sônia- Contei a verdade, que vocês estavam dormindo juntos. 

Dado- Mas mãe a gente num tá dormindo junto. 

Sônia- Chega Dado chega! 

Kitana- Ouvi sua conversa com a dona Sônia, sei que estou te atrapalhando eu vou 

embora. 

Dado- Sim você vai embora, mas eu vou também. 

Sem poder contar sobre o mundo dos sonhos Dado se vê obrigado a sair de casa ele 

aluga uma casa pra morar junto com Kitana e Alex. 

Alex- Já se passaram 6 meses, vocês não notaram nada? 

Dado- Como assim Alex. 

Alex- As vezes parece que estou prestes a me transformar é como se eu estivesse mais 

forte mais veloz. 

Dado- Eu ia te dizer a mesma coisa, mas achei que você ia dizer que era “neura” às 

vezes minha visão fica muito aguçada. 

Kitana- Bom eu ainda continuo com meu poder de ler mentes de animais, e ainda sou a 

lutadora mais forte de nós 3! (risos) 
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Dado- Na verdade nós relaxamos nesses últimos meses, se precisássemos lutar 

estaríamos ferrados. 

Alex- Mas lutar pra que? Contra o que? 

Dado- Eu andei falando com a Kitana e a gente resolveu seguir pistas do outro mundo. 

Alex- Como assim? 

Kitana- Casos incomuns no seu mundo mais totalmente normal no meu. 

Alex- Que tipo de casos. 

Dado- O primeiro que a gente vai investigar é de uma suposta sereia que existe em Alto 

Feliz. 

Alex- Mas essa cidade fica a 200 Kilometros. 

Kitana- Preciso voltar para o meu mundo! 

Dado- E ai vem coma gente Alex? 

Alex- Mas nosso emprego? Não podemos ficar saindo assim. 

Dado- Já pedi demissão, esqueceu que somos ricos agora? 

Alex- E quanto aquele papo de não usar o dinheiro do Venim? 

Kitana- É só até conseguirmos retornar. 

Dado- Você não quer voltar a ver a Geili? 

Alex- Dado tu sabe ser convincente quando quer, sabia? 

Dado- A mais uma coisa, já vai preparando tua família por que a gente vai viajar o 

mundo se precisar. 
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Alex- Desde que eu saí de casa eu não preciso mais falar nada pra ninguém lá! 

Kitana- Alex, Fala com tua família(Katrine), avisa que vamos sair pelo mundo! 

Alex- Agora sim eu entendi. 

Dado- Entendeu o que? 

Alex- Você precisa falar com a Katrine. 

Dado- Mas foi você mesmo que pediu pra mim não se aproximar que ela parecia feliz! 

Alex- Parecer não é estar, até eu erro às vezes sabia. 

Então antes deles partirem para uma nova expedição Alex trouxe Katrine pra 

conversar com Dado, e deixaram-nos sozinhos; 

Katrine- Queria falar comigo Edu? 

Dado- Aham, gostaria de saber o que aconteceu pra você me esquecer assim tão 

rápido? 

Katrine- Como assim? 

Dado- Poxa! Achei que você gostasse de mim? 

Katrine- Você some não se despede, me ignora e acha que eu ainda sou a errada? 

Dado- Eu não sumi, você sabia que eu estaria na capital por 1 mês! 

Katrine- Mas em um mês nenhum telefonema, nenhum email, nada! 

Dado- É que... 

Katrine- É que o que? 
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Dado- E por isso foi arrumando qualquer um? 

Katrine- Não dá pra falar contigo! 

Dado- Você decepcionou muito. 

Katrine- Digo o mesmo, é melhor eu ir embora! 

Dado- Ta bom tu que sabe! 

E quando Katrine vai saindo Dado berra! 

Dado- Eu te amo!!! 

Katrine- Tarde demais, o Wesley falo isso a 7 meses atrás! 

E ela vai embora. 

Kitana que estava no lado de fora da casa com Alex entra e pergunta. 

Kitana- O que aconteceu? 

Dado- Ela fez a escolha dela e eu vou seguir minha vida. 

Kitana- Brigaram não é? 

Dado- Essa conversa foi uma péssima idéia. 

Alex vai levar Katrine em casa, Dado aproveita e vai avisar sua família que vai viajar 

novamente, sua mãe meio brigada com ele pede pra ele se cuidar e seu pai finge que 

não escuta, quando Dado saiu de casa ele disse que ele não precisava voltar. 

Os três se reúnem e estão prontos pra partir rumo a Alto Feliz em uma nova aventura. 
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Ao chegar em Alto Feliz, eles procuram uma casa para dormir e aproveitam para fazer 

perguntas sobre a suposta sereia. 

Alex- Bom dia! 

Atendente- Bom dia! 

Alex- Precisamos de 3 quartos. 

Atendente- Infelizmente hoje tenho apenas 2 disponíveis, mas em todos os quartos tem 2 

camas. 

Alex- Pode ser então, escuta ouvi um boato sobre uma suposta sereia. 

Atendente- As pessoas estão comentando muito sobre isso,mas acho que tão tentando 

criar uma lenda. 

Alex- Muito Obrigada. 

Alex pega as chaves e chama Dado e Kitana, os 3 sobem até o 5 andar local de seus 

quartos e Dado comenta que perguntou pra um morador e ele disse que os pescadores 

que viram a tal sereia, Alex conta que a funcionaria acha que é só lenda, quando 

chegam aos quartos. 

Alex- Bom gente é aqui os 2 quartos. 
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Dado- 2 mas nós somos em 3 por que só 2 quartos? 

Alex- Era o que tinha, vocês quiseram ir no melhor hotel da cidade. 

Kitana- Opa essa chave é minha, tchau meninos. 

Dado- Num acredito que vou ter que ficar contigo, bem que podia ser com ela pelo 

menos. 

Kitana- Eu ouvi isso! 

Alex- E a Katrine? 

Dado- Quero esquecer tua irmã! 

Eles soltam suas coisas e vão até o porto da cidade. 

Dado- Kitana consegues ler alguma mente homeoformica? 

Kitana- Nada! 

Alex- Vamos falar com esses pescadores. 

Dado- Ei senhor? 

Pescador- Sim! 

Dado- O senhor sabe sobre a história de uma sereia que apareceu aqui? 

Pescador- Olha meu jovem quem disse que viu a sereia foi o João. 

Alex- Onde a gente pode encontrar esse tal João. 

Pescador- Ele fica sempre pescando na margem do rio mais para o norte. 

Alex- Obrigado viu. 



 

11 

Eles se despedem e vão rumo ao norte, beirando o rio. 

Dado- Deve ser ele lá. 

Kitana- Aham. 

Dado- Ei Você é o João?  

Nesse momento o homem larga seu equipamento de pesca e sai correndo, nossos heróis 

correm atrás dele. 

Alex- Espere seu João só queremos conversar.  

Mas ele não escuta, então Alex acelera o passo e rapidamente o alcança e o segura. 

Dado nota que Alex correu muito mais rápido do que o normal. 

João- Me larga eu já disse tudo que sabia pro seu amigo. Não quero passar por aquilo 

de novo. 

Kitana- Seu João nós não vamos fazer nada. 

Dado- Alex solta ele. 

João- A que bom que vocês não estão com ele. 

Alex- Senhor nós somos repórteres, e quem é esse cara? 

João- Reporteres? O que vocês querem? 

Kitana- Precisamos saber sobre a tal sereia. 

João- Não vou falar nada, se eu falar ele virá atrás de mim novamente. 

Dado- Ele quem? 
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João- Um vampiro, ele me torturou até que eu falasse onde estava à sereia, vocês 

devem achar que eu sou louco todos acham. 

Alex- Não senhor, nós acreditamos em você, mas nos conte o que aconteceu. 

Então João conta a eles que encontrou a sereia e levou ela até sua casa: 

João- É bem como na lenda ao sair da água sua calda se transformou em pernas a 

única coisa que a diferenciava de uma pessoa normal era as marcas  no pescoço que 

quando estava em baixo d’água viravam suas guelras, ela disse que precisava procurar 

por 1 pessoa e que não era desse mundo,mas certo dia apareceu um homem a procura 

dela, achei que era essa tal pessoa, mas logo notei que não era, ele era agressivo e qual 

disse que não iria mostrar onde ela estava ele me atacou mostrou os caninos os olhos 

vermelhos e me bateu tanto que eu quase morri. 

Dado- Quando aconteceu isso? 

João- A mais ou menos 2 meses. 

Kitana- E o que aconteceu com ela. 

João- Eu não suportei e contei onde ela estava então ele foi atrás dela e eu nunca mais 

o vi. 

Alex- Nem a sereia o senhor não viu mais? 

João- Eu não, mas um amigo meu disse que a viu outro dia a noite no meio do rio. 

Kitana- Precisamos da sua ajuda seu João, queremos achá-la! 

João- Eu não entro mais no rio depois disso vai que ela ficou zangada e me mata! 

Dado- Droga! Precisamos de um barco. 
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João- O barco eu posso emprestar. 

Chega à noite e eles pegam o barco e entram no rio, com lanternas procuram por 

algum movimento. 

De repende o barco é atacado e virado. 

Kitana- Ela está aqui posso sentir seus pensamentos. 

Nesse momento Alex é puxado para debaixo d’água, mas graças a sua grande força 

consegue se soltar e volta a superfície. 

Dado- Alex você está bem? 

Alex- Se cuidem. 

Agora quem é puxada é Kitana, Dado e Alex se desesperam. 

Dado- Alex o que vamos fazer se ela ficar mais tempo lá em baixo ela morre. 

Eles tentam mergulhar, mas a noite no escuro é impossível ver alguma coisa de baixo 

da água. 

Quando de repente Kitana bóia e surge uma cabeça fora da água. 

Alex- Kitana estás bem? 

Julie- Então você é Kitana? 

Dado- A sereia! 

Kitana- Sim sou eu. 

Julie- Me desculpe achei que era mais deles. 

Alex- Gente precisamos sair daqui, está frio sabia? 
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Então eles saem da água para conversar. 

Chegando ao Hotel eles conversam. 

Kitana- Então foi Fredo que te mandou para esse mundo? 

Julie- Sim eu morava com Boto, e ele precisava de alguém com confiança as coisas 

estão difíceis por lá. 

Dado- Nos conte tudo. 

Julie- Vocês devem ser Alex e Dado? 

Alex- Isso! 

Julie- Depois que vocês retornaram pro seu mundo e que Kitana veio atrás de vocês 

algumas coisas aconteceram, Venim achando que tinha ficado com todo o poder de 

vocês e com as outras pedras que foram divididas montou um pequeno exercito e 

cruzou o oceano, assim como seu pai Groove ele não conseguiu retornar o único que 

sobreviveu foi um homem urso. 

Dado- Geron? 

Alex- Sim só pode ser ele.  

Julie- Isso, Boto ajudou eles a atravessarem e resgatou ele.E nosso mundo voltou a 

ficar estável, Geili está comandando a Vila Lastin sozinha, e Fredo e os outros 

tentando reerguer as outras vilas, mas se forem atacados por seres do outro lado eles 

não resistirão. 

Kitana- Droga precisamos retornar. 
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Julie- Mas isso não é o pior, Geron contou que depois de ser torturado Venim contou 

sobre seu mundo, e eles não se surpreenderam e disseram que a algum tempo já tem 

seres cuidando desse mundo e que eles vão abrir o portal daqui para que todos os 

vampiros e outros seres atravessem e dominem esse mundo. 

Alex- Se isso ocorrer eles vai causar o pânico. 

Julie- Então Fredo me mandou aqui para avisá-los e ajudá-los, parece que são 20 seres 

que estão no mundo de vocês parece que esse é o numero máximo que eles podem 

enviar abrindo um portal com o diamante verde por lá, eles estão a procura do 

Diamante amarelo que seu pai mandou para esse mundo, ele poderá abrir o portal 

daqui e todos passarem. 

Dado- É pessoal parece que vamos caçar uns seres do mundo dos sonhos! 

 

 

Eles retornam para sua cidade, e a sereia Julie vai com eles, agora eles formam outra 

equipe, e vão procurar na terra por seres do mundo dos sonhos. 

Dado- O que foi Alex? 

Alex- Meu celular ta vibrando, é a Katrine. 

Dado- Atende logo. 

Alex- Alô! 
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Katrine- Mano preciso muito de você ! 

Alex- O que ouve? 

Katrine- A mãe e o pai resolveram me mandar pra capital, pra estudar lá! 

Alex- E o que tem isso? 

Katrine- Como eu vou ter um namoro a distancia? Isso vai acabar com o meu namoro! 

Alex- Esqueceu que eu sai de casa, o pai e a mãe não vão me dar atenção. 

Katrine- Posso ir morar contigo? 

Alex- Você tem só 17 anos ainda é de menor! 

Katrine- Eu não vou pra capital! 

Alex- Vou ver com o pai, mas acho difícil! 

Katrine- Me ajuda por favor! 

Alex- Acredito que qualquer uma das duas opções vai terminar teu namoro. 

Katrine- Obrigado mano. 

E ela desliga 

Dado- O que era? 

Alex explica a situação de Katrine e Dado fica feliz, nesse momento chega Kitana. 

Kitana- Pessoal vocês viram no jornal a reportagem sobre uma espécie de chupa 

cabra? 

Dado- Não a gente tava aqui no quarto! 



 

17 

Julie- Pois é a gente tava lá na sala e deu na TV que um possível animal ta se 

alimentando de sangue, e que as pessoas dizem que é um chupa cabra! 

Nota-O primeiro ataque relatado ocorreu em março de 1995 em Porto Rico. Neste 

ataque, oito cabras foram encontradas mortas, cada um com três perfurações no tórax 

e totalmente esvaídas de sangue. Em 1975, mortes similares na pequena cidade de 

Corrente (Piauí) foram atribuídas a El Vampiro de Moca (O Vampiro de Moca). 

Inicialmente suspeitou-se que as mortes estariam relacionadas a cultos satânicos; 

posteriormente mais mortes foram registradas na ilha, reportadas por muitos 

fazendeiros. Cada animal teve seu sangue drenado por uma série de incisões 

circulares. Normalmente atacam as cabras nas cidades mais pequenas, quando as 

fêmeas tem o cio. 

Logo após os primeiros registros dos incidentes em Porto Rico, várias mortes de 

animais foram relatadas em outros países como a República Dominicana, Argentina, 

Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Peru, Brasil, 

Estados Unidos e México 

Alex- Pode ser um dos nossos! 

Dado- Onde é que ele está atacando? 

Kitana-A reportagem é de um estado visinho. 

Dado- Vamos pra lá. 

Alex- Dado e a Katrine? 

Dado- Ela resiste mais uns dias. 

Alex- Vocês se importam se eu ficar? 
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Dado- Ta bom, vamos só nós 3. 

Julie- Pessoal esses caras são muito fortes. 

Kitana- Vamos nos cuidar, e Alex realmente precisa ficar, não é Alex? 

Alex- Quero resolver umas coisas e tirar uma duvida, estou próximo de uma resposta 

importante. 

Então eles partem pra Cascavel, cidade onde houve as apareções. 

Chegando à cidade eles vão pra um hotel e lá começam suas pesquisas e descobrem 

que os ataques acontecem normalmente a noite nos campos de Cascavel. 

Antes do anoitecer Kitana resolve contar um segredo a Dado, então o leve para o 

terraço do hotel. 

Kitana- Dado você precisa saber uma coisa. 

Dado- O que Kitana? Por que me trouxe aqui? 

Kitana- Eu ainda consigo ler um pouco sua mente! 

Dado- A que sacanagem, não parasse com isso ainda? 

Kitana- Você não entendeu, se eu ainda consigo ler tua mente significa que você ainda 

possui um pouco da Águia branca dentro de você! 

Dado- Não isso é impossível. 

Kitana- Não é não, provavelmente a pedra verde selou alguns poderes da Águia, mas a 

alma dela se fundiu com a sua por vontade própria! 

Dado- Então eu perdi todos os meus poderes! 
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Kitana- Por que você está mentindo, esqueceu que eu consigo ler parte de sua mente? 

Você não perdeu todos os poderes e sabe disso! 

Dado- Incrível, realmente eu ainda tenho alguns poderes, acredito que o Alex tenha 

também só que perdi um pouco da força e um pouco da visão e preciso de 10 segundos 

para abrir as asas! 

Kitana- Por que estava escondendo isso de nós? 

Dado- Não queria usar esse poder, se as pessoas descobrirem vou me tornar um 

monstro pra elas. 

Kitana- Entendo, mas se você precisar usar? 

Dado- Só vou usar as força e a visão, eu prometi pra mim mesmo não usar as asas. 

Kitana- Você que sabe, agora vamos atrás do chupa cabra! 

Dado- Cadê a Julie? 

Kitana- Está lá em baixo, eu gostaria de voar só mais essa vez contigo, é noite ninguém 

vai ver. 

Então Dado pega Kitana nos braços, solta suas asas e plaina até o chão, lá encontram 

Julie e vão para o campo atrás do Chupa Cabra! 

Julie- Eu estou a pouco tempo no seu mundo, ainda tenho muitas dificuldades fora da 

água. 

Dado- Chegamos! É aqui o lugar. 
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Eles estão na estrada, rodeados de fazendas e animais, principalmente criação de gado 

e ovelhas. Ficam ali durante horas esperando algum barulho, algum berro de animal e 

nada, até que de repende. 

Meeeeeeeeeeeeeeeeee ! Aparecem ovelhas correndo desesperadas. 

Dado- Kitana vamos, Julie fique aqui qualquer coisa venha de carro. 

E os dois saem correndo em direção ao estouro de animas. 

Enquanto isso... 

Julie- Qual foi a parte de estar a pouco tempo que ele não entendeu, eu não sei dirigir! 

Kitana- Dado consigo ouvir a mente dele, está próximo. 

E eles avistam ao longe um ser chupando o sangue de um ovino. 

Dado- É ele, que fusão é essa? 

O “chupa-cabra” se levanta, na verdade é uma tripla fusão entre um humano, um lobo 

e um morcego. 

Kitana- Ele deve ser um renegado, filho de lobisomem com Vampiro. 

Dado- Achei que essas duas espécies se odiavam? 

Kitana- E se odeiam por isso ele deve ser um renegado. 

Chupa-cabra - Humanos, devem morrer. 

E com uma incrível velocidade o Chupa-cabra parte pra cima de Dado e Kitana e nesse 

momento Dado liberta suas asas e voa, Kitana se esquiva facilmente. 

Chupa-cabra – Então são vocês que Breno quer encontrar, mas cadê o outro humano? 
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Dado- Só precisa de humano para te vencer. 

Chupa-cabra- Você deve ser a princesa Kitana, meu pai foi quem matou o seu pai, 

aquele ser patético, que coincidência hoje eu vou matar a filha dele. 

Kitana- Seu desgraçado. 

Dado- Kitana ele está tentando fazer você perder a calma. 

Kitana- Eu não estou zangada pelo que ele está falando e sim pelo que ele está 

pensando! 

E ele ataca novamente, como Kitana pode ler sua mente ele se desvia facilmente dos 

ataques. 

Chupa-cabra - Desce aqui pombinha e luta como homem. 

Dado- Você não devia ter dito isso! 

Kitana- Dado não se meta essa luta é minha. 

E uma grande batalha começa, Kitana versus Chupa-cabra, por mais veloz e mais forte 

que seja o Chupa-cabra, Kitana com seu poder de ler mente e todo seu treinamento em 

batalhas facilmente controla a situação e depois de muita luta ela saca uma faca de 

prata e finca no pescoço do Chupa-cabra. 

Antes de morrer ele ainda diz suas ultimas palavras. 

Chupa-cabra -  Breno vai descobrir onde vocês moram e matar toda sua família e 

depois vai matar todos vocês. 

Nesse momento chega Julie, e Dado desce dos céus. 



 

22 

Julie- O que houve aqui, por que Kitana está machucado e você não tem arranhão 

nenhum Dado? 

Dado- Ela não me deixou ajudar. 

Julie- Bah realmente não fazem homens como antigamente. 

Kitana- Vamos embora. 

Dado- Não podemos deixar esse corpo aqui. 

Julie- Fique tranqüilo o corpo de um ser do mundo dos sonhos aqui na terra some em 

poucas horas, é só escondermos ele por algum tempo e pronto sem vestígios. 

Eles escondem o corpo do Chupa-cabra e voltam pra casa. 

Dado está preocupado com a declaração  do Chupa-cabra 

Chupa-cabra -  Breno vai descobrir onde vocês moram e matar toda sua família e 

depois vai matar todos vocês. 

Na estrada... 

Dado- Julie por que você deixou o carro tão longe e foi a pé? 

Julie- Esqueceu que eu sou nova nesse mundo, a pouco tempo eu descobri o que é esse 

tal de carro, eu ainda não sei dirigir! 
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Chegando em casa... 

Kitana- Dado sobe lá em cima e leva nossas coisas eu e a Julie vamos na sorveteria, 

esperamos por você lá! 

Dado- Ta bom. 

Dado pega as malas e sobe, bate na por ta para que Alex venha abrir, mas ele não 

responde. 

Dado- Droga vou ter que pegar minha chave acho que deixei no carro. 

Nesse momento a porta se abre e aparece Katrine enrolada em uma toalha. 

Dado- O que você está fazendo aqui? 

Katrine- Eu estava tomando banho e agora eu to morando aqui. 

Dado- Como assim? 

Katrine- Não vai entrar vai ficar ai na porta? 

Dado- O Alex não pode te trazer pra cá sem falar com a gente. 

Katrine- Minha presença aqui te encomoda? 

Nesse momento Dado olha pra Katrine ali parada enrolada na toalha, cabelos 

molhados mais linda do que nunca e fala. 

Dado- Não, não me incomoda, só que deixa mais difícil resistir. 
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Katrine dá um sorriso e eles se beijam, nesse momento chega Alex. 

Alex- O que tá acontecendo aqui. 

Meio no susto Dado já tenta se defender, e Katrine corre para o quarto. 

Dado- Calma, foi só um momento de fraqueza e eu que te pergunto o que ela faz aqui? 

Alex- Dado não quero ver você e minha irmã se agarrando por ai ta bom, mas se bem 

que eu prefiro você a o tal de Wesley. 

Dado- O que houve que fez você mudar assim de opinião? 

Alex- Precisamos conversar em outro lugar, onde está Kitana e a Julie? 

Dado- Elas foram na sorveteria. 

Alex- Vamos até lá falar com elas. 

Chegando à sorveteria... 

Julie- Alex, como você tá, e as coisas por ai tudo calmo? 

Alex- Oi Julie, oi Kitana, bom tenhho algumas novidades. 

Todos sentam a mesa e Alex tira um colar com uma pedra do seu bolso. 

Kitana- Mas é um diamante verde. 

Dado- Onde você conseguiu isso. 

Alex- Wesley deu de presente para minha irmã, por isso que ela está no nosso AP. 

Dado- E onde ele encontrou isso? 
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Alex- Dado ele deve ser um deles, desde que chegamos eu venho notando algumas 

atitudes desse cara e não fui com vocês para ter certeza, e depois que vi esse colar no 

pescoço da Katrine não tive mais duvida, temos um inimigo muito próximo 

Dado- Será que ele sabe sobre nós, que fomos para o mundo dele? 

Alex- Talvez! 

Julie- Devemos acabar com ele agora. 

Alex- Não podemos fazer isso aqui vai chamar muita atenção e todos os outros seres 

viriam para cá atrás de nós. 

Kitana- O que você pretende fazer. 

Alex- Acredito que ele tenha algum plano com Katrine, então vamos usar ela como isca 

para levá-lo pra longe. 

Dado- Não, não podemos arriscar a vida dela. 

Alex- Dado eu tive que contar pra ela toda a história, mostrei minha transformação. 

Kitana- Então você realmente ainda pode se transformar. 

Alex- Sim, não to tão forte quanto no seu mundo mais ainda possuo alguns poderes. 

Dado- O que você pretende fazer. 

Alex- Katrine vai ter uma viagem para capital e vai convidar Wesley para ir com ela, e 

lá a gente acaba com ele. 

Dado- Não vou deixar os dois ficarem sozinho, ainda mais agora. 

Kitana- Que pensamentos profanos são esse em sua cabeça. 
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Dado- Dá pra parar de ler a minha mente. 

Alex- Calma Dado, essa é nossa única chance, e eu vou ir com eles, vocês vão estar nos 

esperando na capital e assim que tiver uma oportunidade eu ligo pra vocês e a gente 

age. 

Julie- Que espécie de ser ele é? 

Alex- Acredito que um vampiro. 

Kitana- Vamos precisar fazer espadas de prata. 

Dado- Espada? Vou te apresentar a um revolver. 

Alex- Dado não podemos sair atirando por ai. 

Dado- Não você não ta falando serio? Espada? 

Alex- Não tem jeito. 

Dado- A ta bom então vamos estar na capital lutando contra um vampiro usando 

espadas que normal isso. 

Julie- O vampiro é destruído também por luz solar, mas somente quando está usando 

seus poderes, por isso ele só se transforma a noite, se nós lutarmos contra ele de dia 

venceremos facilmente, por que se ele se transformar ele morre pela luz do sol. 

Kitana- Realmente não podemos lutar com ele a noite, se não teremos poucas chances. 

Dado- Gente esse plano é muito arriscado. 

Alex- Kitana vai ir comigo, fingiremos um falso casal, e ela pode ler os pensamentos de 

Wesley, se ele pensar em atacar Katrine à gente o destrói. 
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Dado- Eu irei também, ficarei vigiando de longe, de não muito longe! 

Alex- Julie eu preciso que você fique de olho em nossas famílias por enquanto, se ele 

souber de nós elas estão correndo perigo. 

Julie- Fique tranqüilo, vou ficar cuidando caso aconteça alguma coisa diferente. 

Então eles combinam a viagem, Alex e Kitana juntamente com Katrine e Wesley viajam 

para a capital, Dado vai atrás e eles chegam no final da tarde, quando chegam lá eles 

tem uma surpresa, Wesley encontra um primo seu. 

Dioni- Wesley quanto tempo! 

Kitana- Alex quem é esse cara (sussurrando) 

Alex- Não sei (responde) 

Wesley- Realmente Dioni, nem sabia que você tinha vindo pra cá. 

Dioni- Eu e a Sara estamos morando aqui. 

Wesley- Bom deixa eu te apresentar, essa é minha namorada Katrine, aquele é seu 

irmão e aquela é a princesa Kitana, gente esse é meu primo Dioni. 

Momento de tensão... Após mencionar “princesa Kitana” Wesley praticamente afirma 

que sabe quem são nossos heróis. 

Kitana- Alex ele sabe! 

Katrine- Princesa Kitana? 

Wesley- É uma brincadeira, é que lá de onde eu venho meu pai sempre me falava de 

uma princesa que tinha esse nome, Kitana não é um nome muito normal não é? 
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Kitana- Realmente não! 

Alex- Acho melhor a gente ir pro hotel. 

Wesley- Dioni estaremos no Dom Bosco, traga a prima Sara e venha jantar conosco. 

Dioni- Está bem vou falar com ela. 

Novamente um clima tenso no ar... 

Eles vão para o hotel e chegando lá, Alex chama Kitana e em uma conversa sigilosa 

pergunta: 

Alex- O que ele estava pensando quando falou “princesa Kitana”? 

Kitana- Alex eu não consigo ler a mente dele, talvez realmente seja uma história da 

terra dele e quem sabe ele nem seja mesmo um vampiro. 

Alex- Não, pra mim ele está um passo a nossa frente. 

Kitana- Se isso for verdade essa janta pode ser nosso fim, podemos começar uma 

guerra aqui e não teremos a menor chance. 

Alex- Droga! Talvez vir pra cá não tenha sido uma boa idéia, temos que avisar o Dado. 

Eles voltam pra junto de Katrine, ela está muito nervosa. 

Alex- Cadê o Wesley? 

Katrine- Ele foi fazer uma ligação, gente isso não vai dar certo, ele sabe de tudo. 

Kitana- Calma temos que enrolar até amanha cedo, lutar agora é perder. 

Wesley- Opa aqui estão vocês, gente vamos arrumar nossas coisas pra depois fazer um 

passeio. 
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Eles arrumam suas bagagens e depois vão passear pela cidade é mais ou menos 21 

horas e eles param pra jantar. 

Sentados a mesa... 

Alex- E seus primos não vão vir? 

Wesley- Infelizmente Dioni me ligou avisando que não poderão vir, eles foram conhecer 

um pássaro raro que está na cidade. 

Alex e Kitana trocam olhares e pensam “Dado”! 

Wesley- Eu penso como deve ser chato saber o que as pessoas pensam antes de 

falarem. 

Alex se levanta e dá um soco na mesa 

Alex- Chega, pare de ficar fingindo, então você realmente é um deles? 

Wesley- Primeiro sente se que não queremos causar escânda-lo, segundo não sei o que 

você chama de eles e terceiro eu nunca estive fingindo, vocês sim que estavam fingindo 

pra mim. 

Kitana- Sente Alex, Vamos conversar. 

Katrine- Você é realmente um vampiro? 

Wesley- É assim que vocês chamam não é? 

Alex- O pássaro que você falou é nosso amigo Dado? 

Wesley- O que vocês estavam pensando? Que iriam montar uma emboscada? 

Katrine- Não faça nada com o Dado! 
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Wesley- Um então é ele o meu rival? Seus humanos idiotas, nós sentimos o cheiro da 

mentira, eu vim aqui por que eu queria fazer uma proposta que vale a vida de seu 

amigo. 

 

Wesley- Há muitas histórias sobre nós, considerando nosso estilo de sobrevivência um 

pouco exagerado, e isso gera terror em algumas pessoas, mas isso foi nosso passado, 

hoje nós vampiros somos pessoas mais “humanas” do que muitos de vocês que matam 

sem motivo. 

Alex- Vai querer se passar por mocinho agora? 

Wesley- Não, mas eu também não sou exatamente o mal da história, vocês sim, foram a 

outro mundo e mudaram todo o sistema, depois simplesmente viram as costas e acham 

que tudo vai se resolver. 

Kitana- O que você está falando. 

Wesley- Kitana, só pra você saber seu pai não está morto, ele agora é um de nós, ele 

vive junto ao Clã dos Vampiros. 

Kitana- Por que ele nunca retornou então? 

Wesley- Nós temos poucas fraquezas mas uma delas é o mar, vampiro algum pode ficar 

muito tempo no mar, por causa de um certo efeito, por isso ele não pode retornar. 

Katrine- Você está vivo ou você morre quando vira vampiro? 
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Wesley- No seu mundo vocês inventaram muitas coisas sobre nós, eu sou simplesmente 

uma fusão entre um homem e um morcego, se fosse assim seu irmão também teria 

morrido. 

Alex- Desde quando você sabe sobre nós? 

Wesley- Eu venho procurando Venim há muitos anos, Groove mandou certa pedra 

Amarela, para sua filha, mas Venim a roubou, e veio para esse mundo atraz da pessoa 

que pudesse usá-la, quando eu o encontrei ele já tinha encontrado vocês e percebi que 

ele testaria vocês dois. 

Kitana- Como assim testar? 

Wesley- Você realmente acha que o filho de Venim ia se juntar ao reino Chee a toa, ele 

nunca esperava que seu filho fosse morto, ele só queria testar o poder dos seus dois 

escolhidos. 

Alex- Você quer dizer que tudo que passamos foi um fraude? 

Wesley- Não sei se tudo, mas o Ursinho contou isso pra nós, Venim tentou invadir a 

outro lado do mundo dos sonhos como vocês chamam, utilizando seus poderes, mas mal 

sabia ele que mais da metade dos poderes ainda estavam com vocês. 

Alex- O que você quer de nós afinal? E se o Geron foi quem contou isso a vocês, Julie 

também é uma de vocês? 

Wesley- Eu não me interesso por vocês, eu só desejo reaver a pedra amarela, na 

verdade gostaria que vocês fossem nossos aliados, e a outra resposta é sim, Julie é 

nossa aliada. 

Alex- Nossas famílias estão correndo perigo. 
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Katrine- E o Dado, você disse que iria fazer uma proposta que valia a vida dele. 

Wesley- Existe um lugar aqui na capital, onde mora uma bruxa e ela era muito amiga 

de Venim, provavelmente ela sabe onde está a pedra amarela. 

Katrine- Então por que vocês não vão lá pegar? 

Wesley- Essa bruxa mora numa pequena ilha e possui um encanto que não deixa 

homeoformos entrarem nela, por isso você Kitana junto com Katrine irão ir lá, dizem 

que a bruxa possui uma pequena fada aprisionada, que é de onde ela tira seus poderes, 

por isso eu te dei o colar, quero que vocês resgatem essa fada e dêem a pedra verde a 

ela, só assim ela poderá vencer a bruxa e nos obrigaremos ela a dizer onde está a 

pedra amarela.  

Katrine- E quanto ao Dado? Quero ver ele. 

Wesley- Só depois de trazer a bruxa. 

Alex- Olha pra Kitana e pensa que essa seja talvez sua única  chance, ela como lê 

pensamentos, aceita a proposta de Wesley. 

Eles vão pro hotel, Wesley fica em um quarto separado, e os 3 conversam. 

Alex- Droga tínhamos um inimigo bem ao nosso lado e ele sabia de tudo. 

Katrine- To preocupada com o Dado. 

Kitana- Estou torcendo pra ele ter escapado daqueles dois Vampiros e de dia a gente 

luta com eles. 

Alex- Acho muito difícil, o mais provável é que vocês tenham que ir a ilha, na verdade 

até é bom pra descobrirmos realmente o que esses caras querem. 
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Katrine- Eu estou com medo. 

Kitana- Vamos dormir, não temos muitas opções. 

O dia amanhece e eles vão até um pequeno porto, de lá as duas pegam uma lancha até 

a tal ilha, Wesley explica o caminho.Alex fica só observando, por ele, ele encarava  

Wesley agora mesmo, mas tem Dado, não se sabe como ele está. 

Chegando a ilha, Katrine está muito assustada, Kitana tena acalma-la. 

Kitana- Vai dar tudo certo, estás com a pedra? 

Katrine- Sim, ela ta no meu colar, o que vamos fazer? 

Kitana- Precisamos fazer o reconhecimento desse lugar essa é ima ilhota pequena, pelo 

que o Wesley disse aqui deve ser a parte de trás da ilha o problema está no outro lado. 

Katrine- Vamos ter que ir lá? 

Kitana- Não quer salvar o Dado? 

Katrine- Claro que quero, posso te fazer uma pergunta? 

Kitana- Faça? 

Katrine- Você também gosta dele não é? 

Kitana- Não sei, talvez! 

E as duas seguem escondidas até o outro lado da ilha lá no meio das arvores tem uma 

casinha velha. 

Kitana- Deve ser ali, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a atenção da bruxa e você 

entra na casa e pega a fada. 
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Kitana sai correndo e berrando pra chamar a atenção da Bruxa, mas o que aparece é 

um cachorro. 

Kitana- Um cachorro, não diz que isso não é verdade, merda!! 

Agora ela está fugindo do cachorro, e quando ela cai e o cachorro se aproxima ele se 

transforma em uma linda fada. 

Enquanto isso Katrine entra na casa e vê um globo branco. 

Katrine- Wesley falou que a fada estaria presa num globo branco, deve ser isso, vou 

quebrar. 

Kitana- Você é a fada? 

Fada- Sim, o que você quer aqui minha jovem do reino distante? 

Kitana- Droga, então a bruxa? 

Fada- Ela está lá presa, não se preucupe. 

Kitana- Temos que correr, Minha amiga vai liberta-la. 

Fada- Não pode, se ela fizer isso será nosso fim. 

Nesse instante elas saem correndo, mas chegam tarde demais, Katrine já havia 

quebrado o globo branco. 

Katrine- Kitana quem é ela? 

Kitana- Essa é a verdadeira fada. 

Katrine- Então o que eu libertei? 

Fada- Judite sai de trás da fumaça, ser demoníaco. 
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E por trás de uma fumaça gerada ao quebrar o globo surge uma bruxa. 

Judite- Criança me de seu colar. 

Kitana- Não Katrine, corra! 

Katrine sai correndo e a bruxa vai atrás dela, mas então a sua frente surge a fada. 

Judite- Você sabe que sozinha não pode me vencer, que foi nescessario 4 fadas pra me 

aprisionar aqui. 

Nesse instante Kitana chega ao seu lado, Katrine também. 

Judite- Olha as crianças também querem brincar. 

E começa uma luta entre a bruxa e as três, facilmente a bruxa as derrota e vai em 

direção a Katrine a fada com suas poucas forças se joga na frente e no momento em 

que o fim parece certo pra elas, ambas tocam na pedra verde e algo acontece. 

Elas são envoltas por uma luz branca. 

Judite- Se elas pensam que vão se fundir estão enganadas. 

A bruxa começa a preparar um feitiço, concentrada, e nem percebe Kitana se levantar, 

ela pega uma faca que estava sobre a mesa e crava no coração da bruxa. 

Judite- Merda, você acha que pode me matar só com isso? Em poucos minutos vou 

estar totalmente recuperada. 

Kitana- Então não vou dar tempo para você se recuperar. 

E com uma incrível seqüência de golpes Kitana vai derrotando a bruxa, nesse instante 

a luz se some e ao contrario de todas as fusões normais onde só resta um dos dois 

seres, nesse caso ainda estão as duas, a fada se levanta olha pra Kitana e diz: 
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Fada- Passei todos os meus poderes para ela, vi em seu coração que ela é uma pessoa 

de bem, vou levar essa bruxa comigo pro inferno, saiam daqui. 

Judite- O que você pretende fazer? Você não vai usar a técnica de autodestruição? 

Kitana pega Katrine e leva até o barco, e só ouvem uma explosão de luz, Kitana volta 

até a casa e não há mais ninguém. Ela encontra uma anotação que mudará as coisas de 

agora em diante, a anotação dizia: 

 

 

Elas retornam, de barco, Katrine ainda não sabe que tem poderes e Kitana achou 

melhor nem comentar. Ao chegar ao porto elas vão para o hotel e lá encontram Alex e 

Wesley. 

Wesley- Cadê Judite? 

Kitana- Você não queria que nós libertássemos a fada e sim a bruxa não é? 

Wesley- O que aconteceu. 

Katrine- Eu realmente a libertei, mas a fada a destruiu? 

Wesley- Impossível, seu amigo vai morrer. 

Alex- Desgraçado, eu vou te matar. 

Kitana- Não ele não vai morrer, falando nisso, tente ligar pro seu primo. 
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Wesley pega o telefone e liga para Dioni, mas ele não atende. 

Wesley- O que está acontecendo aqui. 

Nesse momento Dado surge voando pela janela. 

Dado- Eu tinha prometido não voar mais, como vocês me fazem ficar quebrando minha 

promessa. 

Alex- Dado você está bem. 

Wesley- Cadê Dioni e Sara. 

 Kitana- Não se desespere, eles não existem mais não é Dado. 

Dado- Realmente é fácil destruir alguma coisa já sabendo o seu ponto fraco. 

Wesley- Eu vou matar todos vocês. 

Alex- Tente então, se transforme e veja o que a luz faz com você? 

Wesley- Como você venceu os dois e por que deixou elas irem para a ilha? 

Dado- Quando cheguei aqui, fui procurado pela fada, que me explicou que havia 2 

vampiros na cidade e me ensinou como matá-los, aliás pra mim foi uma mão na roda 

saber que minhas asas de porolitileno são tão mortíferas assim pra vampiros. 

Ela me disse sobre sua doença, estava à beira da morte e precisava repassar seus 

poderes, quando vocês chegaram logo notei que estava sendo seguido por seus amigos, 

e realmente a noite são muito fortes, mas o porolitileno como disse transformou as 

coisas.  

Alex- Viu eu falei pra trazer espadas. 
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Dado- Quando descobri que você enviaria Kitana e Katrine a ilha achei que seria 

perfeito, só não esperava que Katrine realmente libertasse a bruxa, então eu pedi a ela 

que entregasse um recado a Kitana. 

Wesley- Eu não esperava ver porolitileno aqui nesse mundo, mas contra o chefe vocês 

não terão chance. 

Dado- Sei que seu chefe é um lobisomem, sempre achei que vocês fossem rivais? 

Wesley- Há muito mais coisas para descobrir pequena águia. 

Katrine- Acabou pra você! 

Wesley- Não vou ser morto pela mão de um humano. 

Nesse momento ele se transforma em vampiro e o sol o corrompe. 

Dado- Bom no final deu tudo certo, destruímos os vampiros e Kitana ficou com os 

poderes da fada. 

Alex- Pessoal e quanto a Julie, ela era parceira deles e está lá com nossa família? 

Dado- Você acredita em tudo que lhe fala, ele estava simplesmente nos jogando contra 

ela, Julie está do nosso lado. 

Kitana chama Dado para o lado e conversa em silêncio com ele. 

Dado- O que foi Kitana? 

Kitana- Dado a fada não passou os poderes pra mim e sim pra Katrine. 

Dado- Como assim, isso não pode ser verdade. 

Kitana- Qual o problema? 
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Dado- O poder da fada era essencial para que pudéssemos vencer essa batalha achar a 

pedra amarela e retornar ao mundo dos sonhos, eu não quero envolver a mulher que eu 

amo nessa batalha desvairada. 

Kitana- Ela já está envolvida. 

Dado- Nem que eu tenha que me afastar dela, mas eu não vou por a vida dela em risco 

novamente. 

Kitana- Ela não vai querer se afastar de você. 

Dado- Eu tenho uma idéia, mas você vai ter que me ajudar. 

Kitana- Como assim? 

Dado- Primeiro ninguém, mas ninguém mesmo pode saber sobre os poderes da fada e 

segundo preciso que você me faça um favor. 

Kitana- Não, Dado você não pode brincar com os sentimentos das pessoas. 

Dado- Leu minha mente novamente? Eu só quero que você simule um beijo comigo, ela 

vai ficar com raiva e não vai querer ficar mais comigo e com o perigo, não estou 

brincando com os sentimentos dela. 

Kitana- Mas está com os meus. 

Dado- O que você quer dizer com isso. 

Kitana- Dado, você é tão idiota às vezes. 

Dado- Tá você vai me ajudar ou não? 

Kitana- Vou sim. 
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Eles se reúnem para voltar a Horizonte Novo, no caminho Katrine tenta puxar assunto 

com Dado que desconversa, e quando chegam em casa ela pedi para conversar com ele 

e ele se recusa. 

Katrine- O que está acontecendo Dado, esses dias você saiu daqui uma pessoa e voltou 

outra, eu te fiz alguma coisa? 

Dado- Nada, só acho melhor a gente não ficar junto. 

Então Dado sai e encontra Kitana. 

Dado- Kitana é agora! 

Kitana- Como assim agora? 

Nesse instante vem chegando Katrine e Dado dá um beijo em Kitana em sua frente, ela 

volta correndo pra traz chorando. 

Kitana- Seu babaca, por que fez isso, não era dessa maneira que a gente tinha 

combinado. 

Dado- Só assim pra ela tentar me esquecer, vai ser melhor pra ela. 

Nisso Alex vendo quarto e desce o braço em Dado, um soco bem no rosto e os dois se 

grudam no chão. 

Alex- Seu idiota, e aquele papo de amar minha Irma cadê? 

Dado- Você não entende nada, fiz isso pro bem dela. 

Alex- Realmente ficar longe de pessoas como você é a melhor coisa que ela pode fazer. 

Dado- Um dia tu vai me entender. 
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Kitana- Parem de brigar vocês dois! 

Alex- E você Kitana, sabia que ela gostava dele e se fez de amiguinha. 

Kitana- Epa, isso foi tudo idéia dele, ele praticamente me agarrou. 

Dado- Alex se ela ficasse comigo ia correr perigo. 

Alex- Idiota então fica sozinho. 

Kitana- Dado por que você não explica pra ele o verdadeiro motivo desse beijo. 

Então Dado explica pro Alex tudo e conta sobre o poder da fada, e que ela tem ficar 

longe deles pra sua própria segurança. 

Mesmo assim Alex não o perdoa. 

Alex- Sempre tem outro jeito 

Eles encontram Julie que conta não ter acontecido nada enquanto eles ficaram fora, 

Katrine volta a morar com seus pais. E por um mês nada acontece, pista nenhuma 

aparece, e isso os deixa preocupados. 

Pois antes da tempestade vem a calmaria. 

 

 

 

 



 

42 

 

 

Alex- Kitana cadê o Dado? 

Kitana- Ele saiu foi visitar sua família. 

Alex- Droga! 

Kitana- O que ouve Alex? 

Alex- Você não vê televisão não, está passando que moradores afirmam ter visto um 

lobisomem e tem até um vídeo do ataque, está no youtube. 

Kitana- Essas coisas tecnológicas ainda não são pra mim. 

Alex- Na verdade já está passando desde ontem à noite e só hoje que eu fui ver. 

Kitana- Não pode ser, ele não faria isso. 

Alex- O que foi Kitana? 

Kitana- O Dado foi ontem visitar sua família e disse que por nada iria dormir lá, mas 

ele estava estranho e foi depois que ele foi pro notebook. 

Alex- Você acha que ele pode ter ido atrás do lobisomem sozinho? 

Kitana- Eu estou me controlando e procurando não ler a mente dele, mas acho que 

dessa vez eu deveria ter lido. 

Alex- Se isso é verdade, temos que ir ajudá-lo. 
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Kitana- O que será que ele pretende, acho melhor tu ligar pra mãe dele! 

Alex pega o celular e liga e como eles pensavam realmente ele não apareceu em casa. 

Kitana- E aí? 

Alex- Nada, nem apareceu lá, prepare suas coisas, chame Julie e vamos pra Toledo. 

Um dia antes 

Dado- Kitana você viu o carregador do notebook? 

Kitana- Nem sei o que é isso. 

Dado- Achei, to aqui lendo umas noticias, qualquer coisa chama. 

Kitana- Posso te fazer uma pergunta? 

Dado- Já fez mais pode fazer outra. 

Kitana- Quanto tempo você pretende ficar longe da Katrine? 

Dado- Não muito, por isso que vou fazer de tudo pra resolver essa história e rápido. 

Kitana- Mas como, não temos pistas, não sabemos contra o que lutamos, temos 

suposições, nem idéia de onde encontraremos a pedra amarela. 

Dado- Acho que estamos na direção ao contrario, talvez se nós nos dividíssemos e 

trabalhássemos cada um por si acharíamos respostas mais rápidas. 

Kitana- Mas seriamos muito mais fracos separados. 

Dado- Não precisamos lutar com poderes sempre. 

Kitana- Você vai sair atirando por ai agora, sabe que não resolve. 
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Dado- A maneira mais rápida de derrubar um prédio é acabando com o alicerce e é 

isso que eu vou fazer vou achar o manda chuva, o cara e dar um fim a isso. 

Kitana- Você não tá legal, é melhor descansar. 

Kitana sai do quarto e nem nota que Dado está lendo uma noticia importante 

“Ataque de lobisomem assusta moradores em Toledo”. 

Dado- Kitana sabe se o Alex volta hoje? 

Kitana- Ele disse que vai dormir na casa dos pais que tava com saudade deles. 

Dado- Ótima idéia eu vou visitar minha família também. 

Dado pega algumas coisas e de carro segue até a rua principal. 

Kitana- Me deixaram sozinha, vou ligar pra Julie vir aqui. 

Dado pega outro rumo. 

Dado- Vou descobrir se esse lobo é o chefe deles. 

Chega em Toledo 7 horas depois mais ou menos 3 horas da madrugada, para o carro e 

dorme dentro do mesmo. 

Amanhece o dia e ele vai até a casa da família Huntelar. 

Dado- Bom dia sabe me dizer onde fica a casa da família Huntelar? 

Estranho- Por que você quer ir lá, desde que o lobisomem apareceu  aquelas terras são 

perigosas. 

Dado- Me mostre o caminho eu pago. 
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O estranho leva Dado até próximo da casa e pede pra deixá-lo ali. 

Estranho- É ali, mas cuidado, você pode tomar bala do Sr Seitu. 

Dado- Um achei que Huntelar fosse polonês mais então ele é Japonês? 

O estranho só ri e sai. 

Dado segue a pé até a casa e vê vários sinais de como houvesse ocorrido uma batalha. 

Dado- O de casa? 

Nisso sai de dentro de casa um Homenzarrão de uns 2 metros de altura e nada de 

japonês. 

Seitu- O que você quer meu jovem. 

Dado- Boa tarde, eu sou jornalista. 

Seitu- Fora daqui, não temos nada pra comentar. 

Dado- Mas senhor. 

Seitu- Fora! 

Dado vira as costas e sai andando e uma garota vai até Seitu e fala em seu ouvido. 

Seitu- Ei garoto águia, por que não falou a verdade. 

Dado olha pra trás e fica surpreso, por ser revelado. 

Dado- Como você sabe? 

Seitu- Me desculpe entre vamos conversar. 

Dado entra na casa e vê uma linda garota. 
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Seitu- Essa é minha filha Alyce, ela consegue ver coisas. 

Dado- E você quem é? 

Seitu- Eu sou Seitu Huntelar, primeiro ministro da guerra da Vila Tibéria.  

Dado- Não conheço nenhuma Vila Tibéria. 

Seitu- Não nesse mundo, mas no Mundo dos Sonhos como vocês chamam, ela é 

bastante conhecida. 

Dado- Como sabe que eu fui ao mundo dos sonhos. 

Seitu- Alyce tem o poder de ler o passado das pessoas. 

Dado- A não bastava conhecer uma que lê mentes agora alguém que lê passado? 

Seitu- Não me diga que você conhece a princesa Kitana? 

Dado- Minha companheira de quarto. 

Seitu- Ela não pode estar nesse mundo, quem está controlando a Vila Chee? 

Dado- Pra falar verdade não sei como estão às coisas lá, quando a gente retornou de 

lá, era Fredo que estava no comando, mas Julie disse: 

Seitu- Julie está aqui também? 

Dado- O senhor conhece todo mundo heim? 

Seitu- Como não vou conhecer minha sobrinha. 

Dado- Serio! 

Seitu- Há muito tempo eu fui mandado para esse mundo, fui obrigado a deixar minha 

família, tentei retornar mais não consegui, então acabei criando uma nova família ai a 
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3 anos minha  esposa morreu e ficamos eu e Alyce, ela após a morte da mãe começou a 

despertar a habilidade de ver o passado, e agora estão tentando roubar ela de mim. 

Dado- Quem quer roubá-la de você e por quê? 

Seitu- Zaro o rei dos lobos. 

Dado- Então você o conhece. 

Seitu- Sim ele precisa da Alyce pra ver o passado de Mirtes a maior fada que já existiu. 

Dado- Precisamos encontrá-la antes dele então. 

Seitu- Encontrar? Ela não está escondida para ser encontrada. 

Dado- Como assim. 

Seitu- Preciso ir a cidade comprar munição pra hoje à noite, acredito que com você 

aqui Alyce estará segura. 

Dado- Ei espere tenho um monte de duvidas? 

Seitu- Alyce te responderá todas. 

Seitu sai e deixa Dado com Alyce e eles começam a conversar. 

Alyce- Por que você fez aquilo com Katrine. 

Dado- Eu mereço, mais uma pra pegar no meu pé agora? 

Alyce- Homens, difícil entender vocês! 

Dado- Alyce poderia me explicar onde está a tal fada Mirtes? 

Alyce- Ela está hospitalizada na cidade Satélite, ela não consegue falar e mesmo se 

conseguisse não se lembra mais de nada, também pra uma senhora de 115 anos. 
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Dado- Como assim 115 anos. 

Alyce- Ela foi a primeira pessoa a cruzar o mundo dos sonhos, falando nisso como que 

é lá? 

Dado- Até que é legal, mas quem tem perguntas aqui sou eu. 

Alyce- Um dia quero conhecer o mundo dos sonhos. 

Dado- Pensando bem agora entendi o porquê estão atrás de você como ela não pode 

falar você é a única que pode dar alguma informação sobre a pedra amarela. 

Alyce- Mas pra isso eu preciso olhar nos olhos dela. 

Dado- Entendo, provavelmente eles vão voltar. 

Alyce- Meu pai lutou esses dias contra 5 lobisomens e está com medo que eles 

retornem. 

Dado- Por que vocês não saem daqui, sei lá fugir pra algum outro lugar onde eles não 

os encontrem? 

Alyce- Eu já falei pro meu pai, mas minha mãe foi enterrada aqui e ele não quer 

abandonar esse lugar e eles iriam nos encontrar. 

Dado- Como assim encontrar, esse mundo é gigante e pelo que eu sei só existe 20 deles 

ou melhor 17 nós matamos 3 vampiros. 

Alyce- Segundo meu pai o máximo são 20 pessoas do mundo dos sonhos, mas como 

existe ele, as 2 fadas,e você falou que Kitana e Julie estão aqui e que vocês mataram 3 

vampiros restam apenas 12 seres. 

Dado- Não tinha pensado nisso, então é muito mais fácil de esconder. 
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Alyce- Eles têm um ser rastreador que não importa aonde meu pai vá, eles o 

encontram. 

Dado e Alyce continuam a conversa. 

 

O telefone toca... 

Alyce- Alô. 

Hospital- Bom dia, você conhece Seitu Huntelar? 

Alyce- Sim é meu pai o que houve? 

Hospital- Ele sofreu um acidente grave e está aqui no hospital. 

Alyce- Estou indo para ai. 

Dado- O que houve? 

Alyce- Por favor, me leve até o hospital, meu pai sofreu um acidente. 

Dado- Claro, meu carro está logo ali na frente. 

E eles seguem até ao hospital da cidade de Toledo. 

Alyce entra desesperada, Seitu está muito mal. 

Ela volta chorando muito. 

Dado- Ei calma vai dar tudo certo. 

Alyce-  Eu olhei nos seus olhos e não foi um acidente foram eles e disseram que iriam 

me buscar hoje, meu pai tá muito mal. 
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Dado- Eu estou aqui, vai dar tudo certo ele é um homem forte vai agüentar. 

Alyce- Se ele morrer, eu me mato. 

Dado- Ei para com isso, você consegue me dizer quantos eram? 

Alyce- Eram 5 , eles jogaram o carro em cima da caminhoneta do pai, e então ele 

capotou. 

Dado- Mas eram homens e não lobisomens? 

Alyce- Não estavam transformados. 

Dado- provavelmente eles se transformam só à noite para que ninguém os veja, 

imagina o mundo perseguindo eles. 

Alyce- O que faremos. 

Dado- Precisamos voltar pro sitio, se ficarmos aqui colocaremos mais a vida do seu pai 

em risco. 

Alyce- Mas lá eles irão nos atacar. 

Dado- E a gente estará pronto pra eles. 

São 18:30 minutos e eles voltam para o sitio, dado comprou algumas coisas e está se 

preparando para lutar. 

Dado- Eles devem estar nos vigiando, estou com este pressentimento há algum tempo. 

Alyce- Eles vão te matar e me levar com eles...(chorando) 

Dado- Ei não chore, eu achava que você via o passado das pessoas não o futuro! 

Alyce- Não há como vencer Dado. 
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Dado- Eu tenho uma leve impressão que o jogo pode virar. 

Chegando ao sitio, Dado prepara umas armadilhas e esconde Alyce, o tempo passa já 

são 21:00 e nada até que de repente ouve um uivo é o sinal dos lobos. 

Dado- Aconteça o que acontecer não saia daí. 

Alyce- Está bem, mas se cuida. 

Dado- Pode deixar. 

Dado sai pra cozinha e vê vultos, são os lobos rondando a casa, até que a porta da 

frente estoura e na frente da porta está Dado parado, surge então um lobisomem 

mostrando os dentes, Dado tira sua camisa e libera suas asas. 

Começa a luta o Lobisomem é forte, mas Dado pode voar por isso sai de dentro da casa 

e utiliza isso como arma. 

Sobe uma lua radiante os lobos estão cada vez mais forte, outros 4 aparecem. 

Dado- Mas isso aqui é quase um canil (risos). 

Hures- A águia está querendo brincar pessoal, ele acha que vai nos deter. 

Tudor- Chefe Hures, vamos acabar logo com esse cara e levar ela. 

Dado- Tente 

Hures- Derrubem ele! 

Tudor- Vai ser difícil ele estando lá em cima. 

Hures- Realmente, mas Alyce não voa, ela deve estar dentro da casa, destruam a casa 

que ele vai descer. 
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Os lobos vão em direção a casa e Dado se obriga a descer para defendê-la. 

A velocidade de Dado impressiona e ele derruba um por um, mas eles não cansam de 

levantar. 

Dado- Droga já to cansado de bater nesses caras e não tem jeito. 

Hures- Descobrimos que aqui neste mundo essa lua nos repõe poderes, hoje somos 

invencíveis. 

A situação está complicada, Dado começa a apanhar e Hures chega até a casa e 

encontra Alyce. 

Hures- Te achei garota, agora olhe nos meus olhos veja meu passado e imagine teu 

futuro (risos maquiavélicos). 

Dado- Solte-a. 

Nesse momento surge algo que vai mudar essa história. 

Alex- Não ouviu o que ele falou? 

Dado- Alex? Pessoal o que vocês fazem aqui? 

Hures- Quem são vocês? 

Kitana- Que história é essa de cada um por si em Dado? 

Julie- Nos somos amigos e estaremos sempre juntos com você! 

Alex- Pessoal o grandão ali com a garota é meu, ajudem o Dado e vamos acabar com 

isso! 
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Eles começam a lutar Alex se transforma, Julie utiliza um riacho que tem perto do local 

para lutar com água, e Kitana mostra por que é tão conhecida no mundo dos sonhos 

como a princesa guerreira. 

Mas, por mais que eles lutem e praticamente vençam, os lobos continuam a se levantar. 

Dado- Pessoal enquanto esta lua estiver ai, eles irão sempre se erguer, ela repõe o 

poder deles. 

Alyce- Dado o poder deles pela lua é ocular, se eles não a verem eles não usaram o 

poder dela. 

Hures- Como você sabe disso? 

Alyce- Vi seu passado e resolvi mudar meu futuro. 

Alex- Mas como vamos esconder uma coisa tão grande. 

Julie- Deixa pra mim, preciso de ajuda aqui, se vocês conseguirem um tempo eu 

resolvo a parada. 

Dado- Eu ajudo a Julie. 

Tudor- pessoal vamos acabar com eles. 

Dado- O que você pretende fazer? 

Julie- Vou sugar a umidade do ar deixando o ar quente criando uma neblina. 
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Dado- E desde quando tu consegues fazer isso. 

Julie- Desde sempre, você também deve ter algum poder referente ao seu animal. 

Dado luta contra um lobisomem e de repente uma neblina começa a subir e em pouco 

tempo eles não conseguem ver mais nada. 

Tudor- Na verdade vocês acharam que iam ficar na vantagem com essa neblina, mas 

sem nos ver serão alvos fáceis, nos somos rastreadores. 

Alex- Pessoal se cuidem ele tem razão. 

No meio da neblina surgem ataques de todos os lados, Kitana é a primeira a conseguir 

revidar e derrota seu oponente. Julie consegue sentir pela água onde esta seu 

adversário e também consegue vencê-lo, Dado voa e ataca de cima surpreendendo os 

lobos, e por ultimo Alex encara de frente o perigo. 

Alex- Venham Lobinhos! 

Restando por final somente o chefe Hures. 

Hures pessoal retirada, essa batalha terminará outro dia. 

Em fim eles derrotaram os Lobisomens. 

Alex-Eduardo que historia é essa de sair sem nós, de querer resolver tudo sozinho. 

Dado- Desculpa gente,mas vocês não sabem o quão feliz eu fiquei quando vi vocês. 

Alex- Agora bem que você poderia contar o que está acontecendo aqui. 

Dado então explica toda a história de Alyce e de seu pai  

Kitana- É nossa chance de voltar ao mundo dos sonhos. 
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Alyce- Estou com medo se eu ver o passado da fada Mirtes ai sim que os lobos virão 

atrás de mim e de meu pai. 

Dado- Não se vocês retornarem ao mundo dos sonhos com a gente. 

Amanhece o dia e eles vão até o hospital e uma péssima notícia abala ainda mais Alyce. 

Hospital- Seu pai não resistiu, a última coisa que ele disse antes de morrer foi, “filha 

faça o que tiver que fazer” 

Julie- E agora pessoal o que vamos fazer? 

Alex- Dado está com Alyce deixe-os vamos ver o que eles irão decidir. 

Kitana- Precisamos encontrar a fada Mirtes e retornar ao Mundo dos Sonhos, com o 

poder de Alyce resolveremos nossos problemas. 

Dado chega com Alyce. 

Alex- E então, Alyce vai voltar conosco? 

Dado-Não. 

Kitana- Como não? Precisamos saber onde está a pedra amarela pra podermos 

retornar ao mundo dos sonhos. 

Dado- Eu sei disso, por isso que eu e ela vamos até a cidade satélite visitar a fada 

Mirtes. 

Julie- Novamente você quer fazer tudo sozinho? 

Dado- Não é isso, se ela retornar conosco, estaremos botando em risco as pessoas que 

amamos, nossas famílias, e se vocês vierem conosco ele irão nos perseguir até a cidade 

satélite. 
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Alex- Entendi, então vocês vão descobrir onde está a pedra amarela e nós vamos ficar 

de braços cruzados esperando? 

Dado- Desculpa gente, mas é a única opção, to pedindo isso pela nossa amizade. 

Julie- Então nos deixe pelo menos sermos iscas pra dar tempo de vocês saírem daqui. 

Alex- Vamos levar esses lobos o mais longe possível. 

Kitana- Dado eu irei junto com vocês. 

Dado- Não, eu quero ir sozinho. 

Kitana- Seu idiota, você só fez merda até agora, deixou a pessoa que ama chorando, 

magoou um monte de gente, e agora está tentando ser o herói? 

Alyce- Quem é você pra julgar ele princesa Kitana, eu posso ver bem seu passado, e 

você fez e faz exatamente como ele. 

Alex- Kitana vamos retornar, vamos fazer nossa parte, Dado me mande um email assim 

que descobrir a localização da pedra amarela, que iremos te ajudar. 

Dado- Ok, Alex posso que pedir um favor? 

Alex- Claro. 

Dado- Quero falar a sós contigo. 

Alex e Dado se retiram da sala para fora. 

Alex- Fala Dado. 

Dado- Gostaria que você levasse uma carta minha para Katrine. 

Alex- Não seria mais fácil mandar um email pra ela. 
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Dado- Não quero que ela leia o que eu escrevi, um email é tão sem sentimento. 

Alex- Ok, escreve que eu entrego. 

Por fim eles se despede e Dado e Alyce rumam a caminho da cidade Satélite, enquanto 

os outros voltam pra casa. 

Alex espera que eles sejam atacados mais isso não acontece. Nem com eles e nem com 

Dado e Alyce. 

No dia seguinte eles chegam a Horizonte Novo. 

Katrine- O que aconteceu? Onde vocês foram? Fiquei preocupada. 

Alex- Está tudo bem, a gente foi ajudar o Dado em uma batalha contra lobisomens. 

Katrine- E cadê o Dado? 

Kitana- Ele ficou lá. 

Katrine- Não falei com você. 

Alex- Ele realmente não retornou, ele está junto com a Alyce, e ... 

Katrine- Então é assim, já arrumo alguém. 

Alex- Deixe eu terminar de falar. 

Katrine- Ta bom. 

Alex- Alyce é filha de um ser do mundo dos sonhos e ela tem o poder de ver o passado, 

ela é nossa única chance de encontrar a pedra amarela e acabar com tudo isso. 

Katrine- E ela é bonita? 

Julie- Muito, ela é minha prima. 
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Alex- Ei antes de pensar alguma coisa, Dado te mandou isso. 

Katrine- Uma carta? 

Alex- Eu falei pra ele mandar um email, mas ele preferiu assim. 

 

Katrine pega a carta e sai correndo pra dentro de casa, se joga na cama e começa a 

ler, a carta começa mais ou menos assim. 

Oi, gostaria de te pedir desculpa por não ter coragem suficiente de estar ai dizendo 

tudo que vou dizer nessa carta. 

A gente se conhece há tanto tempo, tempo esse que fez com que eu me apaixonasse por 

você. 

Sei que fiz muitas coisas erradas, mas tudo que eu sempre quis foi te ver bem. 

Um dia me disseram que o mundo é um lugar de infinitas possibilidades e elas 

aparecem pra mim, uma após a outra tirando minha atenção e meu foco, mas todas elas 

passam e eu volto a você. Eu fecho meus olhos e é você que eu vejo algum recado no 

MSN, uma mensagem no celular eu fico torcendo pra que seja sua, mas às vezes acho 

que essa é uma batalha perdida. 

Eu sei que às vezes eu exagero, me desespero e isso piora tudo, por que com você é 

tudo tão difícil? 
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O destino parece que conspira contra mim, ou contra nós. Você não me diz nada, não 

sei não é resposta. 

Você é uma pessoa fantástica e eu sou uma pessoa legal (eu acho) por que a gente num 

pode ficar junto? 

Tu sabes que eu tenho minhas filosofias: 

1. Nunca basear minha felicidade na infelicidade de outra pessoa. 

2. Tu és total e responsável por quem tu cativas então não de esperanças a quem 

não as tem. 

3. Tenha sempre em mente a maior lei da vida “toda ação tem uma reação de 

mesmo ou quase sempre maior intensidade” 

4. Acredite em seus sonhos para que os outros possam acreditar também, por que 

sozinho você não vai a lugar algum. 

5. Ame depois pense. 

6. Pense depois fale, escute mais e fale menos, mas nunca fique calado. 

7. Às vezes ações valem mais que mil palavras, então tenha atitude. 

8. Nunca despreze ninguém, principalmente alguém que você goste, pois isso é dar 

um soco na cara da pessoa. 

9. Não tente ser o que você não é e principalmente não minta pra você mesmo. 

10. Não trate como prioridade quem te tem como opção. 

Daí você deve estar pensando, será que ele pensou em tudo isso antes de beijar a 

Kitana? 
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E eu respondo, infelizmente Não! 

Eu queria que você se afastasse de mim, que não corresse mais perigo por minha 

causa, mas no fundo fiz isso por amor, por que EU TE AMO MAIS QUE TUDO nesse 

mundo. 

Por isso que estou voltando para o mundo dos sonhos, vou arrumar algumas coisas lá, 

talvez eu nunca volte, mas uma coisa você pode ter certeza, não importa a onde eu 

esteja ou com quem esteja você será sempre meu grande amor. 

Adeus at. Eduardo Craus 

Katrine não sabe o que pensar, então procura seu irmão Alex. 

Katrine- Irmão o Dado pretende voltar sozinho pro mundo dos sonhos? 

Alex- Não que eu saiba, a gente combinou que ele e a Alyce vão descobrir onde está a 

pedra amarela, nada de voltar sozinho pra lá. 

Katrine- Alyce? Quem é essa? 

Alex- É uma amiga que Dado vez na última viagem, ela é filha de um guerreiro do 

outro mundo. 

Katrine- E ele mal a conheceu e já tão saindo os dois juntinhos é? 

Alex- Para, ela tem o poder de ver o passado das pessoas, é a única que pode descobrir 

onde a pedra está. 

Katrine- Por que vocês não foram com ele então? 

Dado- To tentando deixar o Dado descobrir onde é realmente seu lugar, ele me pediu 

isso e eu deixei. 
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Katrine- Droga, ele me manda uma carta diz que me ama, mas quer ir pra outro mundo 

com outra garota, o que ele quer que eu faça? 

Nesse momento chega Kitana. 

Kitana- Alex, Eu recebi um email do Dado, eles encontraram a Fada e descobriram 

onde está a pedra amarela, ou melhor, uma pequena parte dela. 

Alex- Aonde isso? 

Kitana- Eles estão indo pra ilhas Cannon, acho que ele pretende retornar ao mundo 

dos sonhos pelo que ele mando. 

Alex- O que ele disse exatamente? 

Email- Pessoal conseguimos encontrar a fada e a Alyce conseguiu ver o passado, e 

onde está a pedra amarela, mas descobrimos que só existe uma pequena pedra aqui 

nesse mundo e está nas ilhas Cannon, foi um blefe a parte maior continua no mundo 

dos sonhos e advinha com o Venim. Tem outra coisa essa pequena pedra é o que faz 

com que 20 seres possam cruzar os mundo se eu retornar pro mundo dos sonhos com 

ela automaticamente eu vou forçar todos os seres a retornarem. 

Katrine- Ele pretende ir realmente pro mundo dos sonhos? 

Alex- Acho que sim, mas ele não vai sozinho. 

Kitana- Não mesmo. 

Katrine- Eu irei com vocês. 

Kitana- Ele ta fazendo tudo isso pra te proteger, provavelmente vai haver uma guerra 

quando eles encontrarem a pedra amarela, o Dado não vai querer te ver no meio dela. 
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Julie- Pessoal, eu já to pronta vamos. 

Alex- Preciso só pegar algumas coisas e Katrine você fica. 

Kitana- Nem acredito que vou poder voltar ao meu mundo. 

Katrine- Já falei que vou junto, eu não to pedindo mano. 

Alex- Droga, vai falar com o pai e a mãe pelo menos se despedir, diz que tu vai viajar 

comigo por um mês. 

Katrine- Ta bem, te amo mano. 

Julie- Você vai realmente levar ela? 

Alex- Não tenho escolha e Kitana também me contou que ele está  com os poderes da 

fada da capital, esses poderes estão adormecidos, quem sabe na hora certa ela possa 

nos ajudar, sem falar que ela é a única coisa que pode fazer que o Dado não vá sozinho 

e banque o herói. 

Kitana- Estou pronta também, vamos chegar lá antes que o Dado já tenha partido. 

Então, Alex,Kitana, Julie e Katrine vão ao encontro de Dado e Alyce. 

Mal sabem eles que uma armadilha os espera, Dado e Alyce estão mais longe do lugar 

e provavelmente chegarão depois, todos estão sendo vigiados, e uma grande batalha 

está prestes a acontecer. 

Todos indo ao encontro da pedra amarela, o fim dos problemas ou o começo de novos. 
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Um dia depois de sair de viagem rumo as ilhas Cannon, eles finalmente chegam, as 

ilhas Cannon se localizam ao norte do país, eles foram de avião e agora pegaram um 

ônibus até as ilhas, Dado e Alyce estão indo  de carro. 

Julie- Nunca mais entro nesse pássaro de ferro. 

Alex- Calma Julie, não tem perigo algum. 

Kitana- É mais seguro do que voar com o Dado. 

Katrine- Você precisa ficar falando isso? 

Kitana- Algum problema. 

Alex- Garotas parem já com isso. 

Katrine- O que vamos fazer? 

Alex- Assim que esse ônibus chegar a cidade nós vamos achar um hotel e dar uma volta 

na cidade. 

Kitana- Verificar se não a nada de estranho. 

Julie- Adorei esse lugar, estou cercada de água por todos os lados, eu me sinto bem em 

lugares assim. 
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Eles desembarcam do ônibus e vêem uma pequena cidade, com apenas duas ruas 

centrais, e uma tensa mata na parte próxima ao mar. 

Alex- Tinha que ter mato aqui não é? 

Kitana- Se o os lobos vierem para cá provavelmente eles irão para essa mata. 

Na recepção do hotel... 

Alex- Amigo precisamos de alguns quartos. 

Recepcionista- Temos apenas 2 quartos disponíveis, nessa época do ano nossa cidade é 

bastante visitada. 

Alex- Pode ser então, me diga só mais uma coisa, como podemos chegar naquele 

parque ecológico que vimos na chegada. 

Recepcionista- Aquilo não é um parque não, e é proibida a ida lá, aconteceram vários 

assassinatos ali, e até mesmo a polícia tem medo de entrar naquele lugar. 

Kitana- Assassinatos, que tipo de assassinatos? 

Recepcionista- Os mais estranhos possíveis, mas não se assustem a cidade é ótima, e 

não houve nem um caso aqui no centro nem na praia, o único lugar que eu não indico 

pra vocês irem é a ilha 2 onde tem a mata densa, já as ilhas 1 e 3, são habitadas e 

seguras. 

 Eles vão para o quarto. 

Katrine- Irmão o que você está pensando. 

Alex- Com certeza a pedra deve estar na ilha 2, e alguém está vigiando ela, 

provavelmente ela mata as pessoas que se aproximem. 
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Julie- Mas que tipo de criatura faria isso. 

Kitana- Eu acho que é um duende macabro. 

Alex- Como assim Kitana? 

Kitana- Se realmente era a fada que cuidava dessa parte da pedra, provavelmente ela 

devia ter um ajudante, um duende. 

Julie- Correto, mas dizem que se um duende ficar muito tempo longe da sua fada ele 

enlouquece e se torna um “duende macabro” 

Alex- Então é só um anãozinho? 

Kitana- Não brinque com isso, o duende tem o poder da cópia, ele pode se transformar 

em qualquer coisa que ele já tenha tocado. 

Katrine- Tipo, um cachorro ou um gato? 

Kitana- Tipo um urso, um pássaro ou um humano. 

Alex- Não achas meio precipitado dizer o que está matando as pessoas naquele mato? 

Kitana- Pode realmente não ser isso, mas já estou alertando vocês. 

Katrine- Eu acho que vou ficar no hotel. 

Alex- Quem topa ir dar uma olhada nessa ilha? 

Julie- Não é melhor esperar o Dado chegar. 

Kitana- Como sabemos os lobos são rastreadores, provavelmente virão pra cá atrás do 

Dado, temos que achar a pedra antes que eles cheguem, só assim evitaremos uma 

batalha nesse mundo. 
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Alex- Então vamos lá. 

Kitana, Alex e Julie vão até a ilha 2, conseguem alugar um barquinho e estão remando 

em sua direção, Katrine ficou no hotel a espera de Dado. 

Chegando à ilha 2. 

Alex- Tá tudo muito calmo aqui. 

Julie- não se engane, se a Kitana estiver certa qualquer animal dessa floresta pode ser 

o duende macabro. 

Kitana- Não podemos nos separar e lembrem se de não deixar o duende tocar em 

vocês, se não ele pode copiar um de nós e daí será difícil. 

Eles vagam pela floresta e se assustam varias vezes com pequenos animais, até que de 

repente são atacados por um cachorro do mato. 

Kitana no puro reflexo acerta o animal. 

Alex- Será que é o duende? 

Kitana- Acho que não ele parece ser muito fraco. 

O cachorro ataca novamente e Alex o mata com um punhal. 

Julie- Realmente não era o duende se fosse ele já teria voltado a sua forma natural. 

Eles continuam andando, a ilha 2 é a mais grande de todas as 3 ilhas Cannon. 

Julie- Pessoal vocês ouviram também? 

Kitana- Sim, sinto se aproximando. 

Alex- Eu não to sentindo nada. 
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Em fim aparece um lobisomem... 

Alex- A vai dizer que o duende pode se transformar nisso também. 

Kitana- Até que pode, mas acho que esse não é o duende. 

Nesse momento surgem os outros lobisomens entre eles Hures. 

Hures- Nos encontramos de novo gatinho. 

Alex- Vão sair correndo novamente Hures? 

Tudor- Chefe vamos matar eles dessa vez? 

Hures- Vamos sim, mas primeiro eles vão nos contar onde está a pedra amarela. 

Julie- Se a gente soubesse não contaria. 

Tudor- Chefe eu quero a princesa, deixa ela pra mim. 

Nesse instante em um ataque surpresa surgem 3 novos homeoformos e agarram Julie, 

são eles Dorsan meio homem meio camaleão, Drigus meio homem meio Morcego e 

Derian, um estilo de Homeoformos conhecido de Alex, meio homem meio urso, assim 

como Geron.  

Julie- Socorro! 

Alex- Julie! 

Kitana- Nos distraímos. 

Hures- Levam ela, pois sem ela vocês não poderão nos vencer. 
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Realmente a estratégia de Hures funciona, e mesmo Alex se transformando e Kitana 

lutando com todas as suas forças não são suficientes para vencer os lobos, nem mesmo 

na luz do dia. 

Alex- Droga, cadê o Dado quando a gente mais precisa dele? 

Kitana- Temos que fugir? 

Alex- Nós dois será impossível, então eu atraso eles e você foge, encontre Dado a venha 

me buscar. 

Kitana- Droga, não tenho opção. 

Eles estão cercados por 5 lobisomens e 2 Homeoformos( Dorsan o camaleão fugiu 

levando Julie). 

Alex- O batman, vem me pegar. 

Alex ataca em grande escala, distraindo para que Kitana pudesse fugir. 

Hures- Ela está fugindo, Drigus e Derian atrás dela. 

Eles em fim capturam Alex. 

Tudor- Chefe o que vamos fazer com esse aqui? 

Hures- Levem pra junto de sua amiga, e vamos esperar Drigus e Derian voltar com a 

princesa, os outros preparam a armadilha pra nossa Águia. 

Kitana- Corre desesperada, e os dois Homeoformos a perseguem. 

Drigus- Vamos cercá-la. 

Nesse instante ela desaparece. 
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Derian- Pra onde ela foi? 

Drigus- Droga o chefe vai ficar uma fera com a gente, mas meu sensor não funciona 

com ela, por que ela não é uma homeoformea. 

 

 

 

Chegando a Ilhas Cannon, Dado e Alyce vão ao único hotel da cidade e logicamente 

encontram Katrine. 

Dado- O que você está fazendo aqui? 

Katrine- Eu vim pra não deixar você partir. 

Alyce- Essa ai é a tal Katrine? 

Dado- Sim é ela. 

Katrine- Quem é essa garota? 

Dado- Katrine essa é Alyce. 

Alyce- Por que você tem dois passados? 

Katrine- Do que você está falando? 
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Dado- Alyce, depois eu te explico umas coisas, agora temos muito que fazer. 

Katrine- Não entendi nada. 

Dado- Onde estão os outros? 

Katrine- Eles foram fazer uma ronda na ilha 2 pra ver se encontram alguma coisa. 

Alyce- Por que eles não nos esperaram? 

Katrine- Você não conhece meu irmão. 

Dado- Realmente, então precisamos ir urgentemente ajudá-los, eles não sabem o que os 

esperam. 

Katrine- Tu tais falando do duende macabro? 

Alyce- Como vocês já sabem disso? 

Katrine- Kitana matou de primeira que deveria haver um duende cuidando da pedra. 

Dado- Então você devia saber que o duende pode ser qualquer pessoa dessa cidade. 

Katrine- Mas eles foram pro mato, acharam que o duende estaria lá. 

Alyce- Sim, o duende tem uma casa no topo da árvore mais alta da ilha 2, mas não 

significa que ele não ande entre as pessoas. 

Dado- Alyce descobriu que o duende adora imitar as pessoas, antigamente o duende 

era um ser do bem, mas longe de sua fada ele pira, e agora após sua morte é a pior 

fase. 

Katrine- O que vamos fazer. 
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Dado- Temos que ir ao encontro dos outros, depois achamos o duende e retiramos a 

pedra. 

Dado, Alyce e Katrine vão até o porto de alugueis de barcos. 

Barqueiro- O que tantas pessoas querem na ilha 2, vocês não sabem que lá é perigoso? 

Dado –Como assim tantas pessoas? 

Alyce- Não precisa responder, já vi nos seus olhos que Alex, Julie e Kitana também 

pegaram um barco e antes deles, 8 pessoas também alugaram mais 2 barcos. 

Barqueiro- Quem é você afinal? 

Dado- Vamos logo. 

Katrine- To com medo dela. 

Dado- Quem eram as outras 7 pessoas? 

Alyce- Advinha, Hures e seu capachos. 

Dado- Como eles nos seguiram até aqui? 

Alyce- Eles não nos seguiram, eles seguiram o Alex, sabiam que a gente iria dar o 

endereço a eles, era mais fácil assim não é? 

Dado- Droga, você tinha razão, devíamos ter vindo sozinhos. 

Katrine- Ei Dado eu to aqui né. 

Dado- O que foi que eu disse? 

Alyce- Ela ta com ciúmes ou é impressão minha. 

Katrine- Fica quieta garota. 
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Alyce- Você realmente transou com aquele Homeoformos? 

Dado- Como é que é? 

Katrine- Não fala mentira, eu vou te matar. 

Dado- É verdade isso Katrine? 

Katrine- Claro que não, agora reme isso ai que a hora que nós descermos, eu vou 

matar essa piranha. 

Alyce- Eu só vejo o passado, só isso. 

Dado- Parem as duas, depois a gente fala sobre isso. 

Em fim eles estão em terra firme. 

Dado sussurra para Alyce. 

Dado- Foi verdade mesmo que ela fez com o Wesley? 

Alyce- Não tava só brincando com ela. 

Dado- Ufa! 

Katrine- O que vocês estão cochichando? 

Dado- Nada não. 

Katrine- Pra onde iremos agora? 

Alyce- Eu sei exatamente onde é a casa do duende. 

Dado- Primeiro temos que encontrar os outros. 

Katrine- Alex está com o celular dele. 
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Alyce- Tu realmente acha que vai pegar sinal aqui nesse fim de mundo? 

Katrine- Droga caiu na caixa postal. 

Alyce- Não falei! 

Katrine- Fica quieta. 

Dado- As duas podem parar por favor, isso aqui é sério. 

Eles vão mata a dentro, com muita cautela, mas de repente alguma coisa os puxa. 

Dado- Kitana, o que você faz aqui. 

Kitana- Silêncio, eles estão me procurando. 

Katrine- Eles quem? 

Kitana- 2 Homeoformos, muito fortes. 

Dado- Cadê o Alex? 

Kitana- Ele foi capturado, por Hures, Julie também. 

Dado- Por que vocês não me esperaram? 

Kitana- Achamos que eles iria chegar com vocês, mas eles estavam nos seguindo. 

Katrine- Precisamos achar meu irmão. 

Nesse instante eles ouvem um barulho e se escondem. 

Drigus- Droga, tais pronto pra morrer? 

Derian- Pior que não, mas o chefe vai me matar, por ter deixado a princesa fugir! 

Drigus- Ouvisse isso? 
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Derian- Ouvi sim, veio dali. 

Drigus- Não era nada só um coelhinho. 

Nesse instante o coelho se transforma em uma onça e ataca, direto em seu pescoço. 

Drigus- Aaaa socorro. 

Derian- Agüente Drigus, o que é isso, sai daqui. 

A onça olha fixamente para Derian, em quanto Drigus praticamente morto se debate no 

chão. 

Derian- Vem oncinha,que o Urso aqui vai te matar. 

Novamente uma mutação e a onça vira um grande urso pardo. 

Derian- Ta de brincadeira comigo. 

O urso ataca, Derian revida e se esquiva, começa uma grande luta, nossos heróis só 

assistem a batalha. 

Kitana- É melhor sairmos daqui. 

Dado- Quero ver quem vai vencer essa batalha. 

Kitana- O resultado é obvio. 

Alyce- Então esse é o poder do duende macabro? 

Dado- Quem vencerá? 

Katrine- Não importa vamos sair daqui? 

Kitana- Pessoal, ele já deve ter nos notado, os próximos seremos nós. 
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Nesse instante, O duende transformado em urso destrona o pescoço de Derian e olha 

em direção a nossos heróis. 

Dado- Pessoal, vamos correr. 

Eles correm em disparada, mas não ouvem nem sinal urso(duende) e depois de muito 

correr dão uma parada. 

Kitana- pessoal não podemos parar. 

Katrine- Não agüento mais correr. 

Um pássaro voa por cima dele e senta no chão, todos olham atentos pra ele, empoucos 

segundo o pequeno pássaro vira a onça que matou Drigus. 

Dado- Droga, deixe esse duende pra mim, vou pegar a pedra amarela agora mesmo, 

isso será inevitável. 

Kitana- Dado vamos fugir, ele é muito forte. 

Alyce- Se ele que a pedra amarela, ele vai ter que lutar com o duende, pois o duende a 

carrega com sigo mesmo. 

Dado- Libera suas asas, seus olhos e se transforma. 

Katrine- Dado não morra por favor. 

Dado- Vou acabar com tudo isso agora. 
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A onça caminha em direção a Dado e o ataca ,Dado desvia, ela o encara Dado, como 

se o provocasse, de repente mais um ataque, dessa vez Dado se defende, mas não 

consegue desviar. 

Dado- Se afastem, que a tendência é piorar, vou lutar com todas as minhas forças. 

Dado parte para o ataque, usa o vôo como arma, e novamente uma nova mutação o 

duende se transforma em um pássaro, e logo em seguida volta a ser uma onça. 

Os dois lutam durante muito tempo, o duende intercalando as transformações entre 

urso e onça, e algumas vezes o pássaro. 

Kitana- Acho que ele tem um tempo de transformação, deve ser isso. 

Na ultima transformação ele esta como urso e acerta Dado que cai no chão, Kitana 

corre para ajudá-lo e também é ferida pelo duende, nesse momento Katrine sai 

correndo, o duende está próximo de matar Dado. 

Katrine- Nãoooo 

O duende olha pra Katrine, e seus olhos se enchem d’água,ele volta a sua forma 

natural, um anãozinho, com orelhas empinadas, seus olhos vermelhos voltaram a cor 

natural,e ele saiu correndo, em fim o poder da fada despertou em Katrine. 

Alyce- Então foi por isso que ela tinha dois passados, ela tem o poder de uma fada 

dentro dela, ela tem o poder de cura. 
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Ao tocar em Dado, em poucos estantes ele melhora, o mesmo acontece quando ela toca 

em Kitana, só que depois Katrine sente uma tontura. 

Dado- Você está bem Katrine? 

Katrine- Sim só um pouco tonta, não entendi o que aconteceu ainda. 

Kitana- Vou te explicar, lembra a fada da capital, ela passou os poderes pra você antes 

de morrer, mas o Dado preferiu guardar em segredo isso, não queria te por em risco. 

Katrine- Quer dizer que eu sou uma fada. 

Alyce- Quer dizer que tu tem que ficar longe do Dado. 

Katrine- Como assim? 

Dado- Alyce, não bota pilha. 

Alyce- Toda vez que você toca no Dado você passa energia pra ele, por tanto se você 

ficar tocada nele por muito tempo você morre. 

Dado- Por esse motivo que eu me afastei de você, mas descobri que é só quando você 

utiliza o poder da fada ou eu utilizo o poder da águia, só temos que saber controlar 

nossos poderes e então poderemos ficar juntos. 

Um sorriso de canto em Katrine responde qualquer pergunta. 

Kitana- É bem provável, que o duende tenha recuperado sua consciência, é deve estar 

muito arrependido de tudo que ele fez, provavelmente vai querer se matar. 

Dado- Vai dizer que eles cometem suicídio também? 

Kitana- Eles queimam sua casa com eles dentro. 
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Alyce- Droga temos que encontrá-lo antes que ele faça isso. 

Kitana- Ei esperem, precisamos salvar Alex e Julie. 

Dado- Droga é verdade. 

Alyce- O que faremos. 

Kitana- Já sei, vamos nos dividir, Dado você vem comigo, e Katrine vai com Alyce até a 

casa do duende. 

Katrine- Que história é essa de “Dado vem comigo” e outra eu não vou ficar andando 

com essa ai. 

Alyce- Digo o mesmo. 

Dado- Garotas, precisamos de vocês, não é hora pra brigar, Alyce você sabe onde é a 

casa do duende e Katrine você é a única que pode controlá-lo. 

Kitana- Sem falar que precisamos de poder de luta para salvar o Alex e a Julie, e vocês 

duas não são guerreiras. 

Alyce- Ta certo só vou por que o Dado pediu. 

Katrine- Se é pra salvar meu irmão. 

Dado- Não saiam da casa do duende, a gente encontra vocês lá depois que resgatar 

eles. 

Então Dado e Kitana seguem para onde eles foram capturados, em quanto isso Alyce e 

Katrine vão até a casa do duende. 

Chegando a casa do duende. 
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Alyce- É aqui, na arvore mais alta da floresta. 

Katrine- Diz que a casa dele é no pé da arvore! 

Alyce- Obvio que não, teremos que subir. 

Katrine- Mas como? 

Alyce- Nunca visse João e o pé de feijão? Da mesma forma. 

Elas começam a escalar a arvore, que em seu redor tem muitos cipós. 

Depois de algum tempo em fim elas conseguem chegar ao topo e encontram o que seria 

a casa do duende. 

Katrine- O que faremos agora? 

Alyce- Você vai na frente. 

Katrine- Por que eu? 

Alyce- Você que é a fada. 

Nesse momento a porta se abre e uma voz as chama. 

Duende- Entrem rápido. 

Elas entram meio assustadas. 

Duende- Tem alguém seguindo vocês. 

Alyce- Não, eu não vi ninguém. 

Duende- É alguém que não pode ser visto tão facilmente. 

Katrine- Um homem invisível? 
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Duende- Não um camaleão. 

Alyce- O que vamos fazer. 

Duende- Eu gostaria de pedir desculpa a vocês, sei que fui um ser do mal e me 

envergonho muito disso, por isso vou protegê-las, e sei também por que vocês estão 

aqui, vocês querem isso não é. 

Ele então mostra a pedra amarela. 

Alyce- Essa é a pedra amarela? 

Duende- Um pedaço dela, o restante permanece no mundo dos sonhos, se essa pedra 

retornar pra lá, todos os seres do mundo dos sonhos também retornaram. 

Katrine- Em fim tudo vai acabar. 

Duende- Talvez, mas como prometido pra minha antiga mestra, vou entregar essa 

pedra a outra fada. 

Ele entrega a pedra a Katrine. 

Katrine abre um sorriso meio preocupado. 

Duende- Bem não saiam daqui não importa o que aconteça dentro dessa casa 

Homeoformos não podem entrar. 

Alyce- O que você vai fazer? 

Duende- Vou acabar com essa lagartixa que muda de cor usando minha nova 

transformação. 

O duende começa uma mutação e em segundos toma a forma de Dado. 
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Duende- è incrível, ter braços e pernas velozes e ainda ter asas. 

As duas ficam perplexas. 

Ele sai voando em direção a Dorsan que se revela. 

Dorsan- Então você me notou? 

Duende- Seu fedor pode ser sentido de longe. 

Dorsan- Você não é a águia, e sim o duende metamorfo. 

Duende- Na verdade eu sou o ser que vai te destruir. 

Dorsan- É mais fácil se você me der a pedra, eu prometo que deixo elas viverem. 

Duende- Elas irão viver de qualquer forma. 

E mais uma batalha começa, Dorsan o camaleão versus Duende em forma de Dado. 

Ambos são muito fortes, mas o duende se aproveita de conhecer como ninguém o local 

da batalha. 

Depois de uma luta muito dura o duende vence Dorsan, mas cai ao chão muito 

machucado, a beira da morte. 

Katrine- Precisamos ir ajudá-lo. 

Alyce- Não ouvisse o que ele falou? 

Katrine- Mas ele já venceu o camaleão! 

Alyce- E se tiver outro? 

Katrine- Não me importo então você fica aqui que eu irei lá ajudá-lo. 
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Então as duas descem até o chão onde está o duende e novamente Katrine usa seus 

poderes de cura para salva-lo, e em seguida ela desmaia. 

Em quanto isso no outro lado da ilha 2, Dado e Kitana chegam até o local da captura 

de seus amigos. 

 

Kitana- Dado você realmente está bem? Sua luta contra o duende foi desgastante. 

Dado- Estou sim, Katrine me curou. 

Kitana- Estou preocupado com isso. 

Dado- Como assim? 

Kitana- Se ela gastar muito poder ela poderá morrer. 

Dado- Eu sei disso, por isso que quero acabar logo com essa história. 

Kitana- Você sabe que se eu e Julie retornarmos ao mundo dos sonhos com a pedra 

amarela, vocês nunca mais poderão ir lá, sem falar que todos os seres do mundo dos 

sonhos que estiverem na terra desaparecerão. 

Dado- Eu já imaginava isso, mas pretendo ir ao mundo dos sonhos com vocês. 

Kitana- Em ultimo caso, vamos usar essa solução para acabar com essa batalha. 

Dado- Não seja egoísta se você retornar sozinha irá matar todos os seres que estão 

nesse mundo. 
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Kitana- Em ultimo caso eu farei isso só levarei Julie comigo. 

Dado- Espero que não precise fazer isso. 

Kitana- É aqui. 

Dado- Ta muito calmo pra ser verdade. 

Kitana- Se cuida. 

Eles seguem andando quando de repente, surgem os lobisomens. 

Hures- Como vocês são inocentes! Caíram na minha armadilha. 

Dado- Hures, onde está Alex e Julie. 

Hures- Acho melhor vocês se preocuparem com sigo mesmo. 

Eles se vêem cercado por 4 lobisomens. 

Dado- Cadê seus outros bichinhos e seus capacho. 

Hures- Tudor está com seus amigos e meus bichinhos pegando sua namoradinha. 

Dado parte para o ataque. 

Enquanto isso no esconderijo Tudor vigia Alex e Julie presos a uma cela. 

Ele vê Dorsan, chegando com as duas garotas. 

Tudor- Então você conseguiu capturar as duas Dorsan. 

Dorsan- Foi difícil, tinha um duende chato, mas elas e a pedra estão comigo. 

Tudor- Mestre Hures vai ficar feliz por seu trabalho. 

Dorsan- Abra a cela pra jogarmos essas duas ai dentro. 
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Tudor- Ok traga elas. 

Alex- Katrine e Alyce o que aconteceu com Dado e Kitana? 

Quando Tudor abre a cela, Dorsan o ataca. 

Tudor- Voce não é o Dorsan? 

E então o duende se revela, Alex e Julie aproveitam pra fugir da cela. 

Agora são 4 contra 1. 

Alex- Tudor e agora vai continuar bancando o valente. 

Tudor sai correndo em disparada. 

Julie- Como vocês sabiam onde a gente estava? 

Katrine- A gente não sabia, ele sabia. 

Duende- eu venho monitorando eles desde que entraram aqui na ilha 2. 

Alyce- Gente precisamos seguir o Tudor, provavelmente ele irá nos levar até Hures e os 

outros. 

A alguns minutos dali, Dado e Kitana enfrentam os 4 lobisomens. 

Kitana- Como eles podem ser tão fortes sem a lua? 

Dado- Boa pergunta, mas temos que resolver isso logo. 

Nossos heróis estão em desvantagem mas de repente uma neblina começa a surgir. 

Hures- O que é isso? De onde está vindo essa neblina? 

Eis que surge Tudor correndo. 
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Tudor- Mestre eles armaram uma emboscada e não consegui vencê-los. 

E junto com a neblina surgem Alex,Katrine,Alyce,Julie e o Duende(na forma de Dado) 

Agora sim a equipe está completa. 

Hures- Vocês acham que acabou? 

Kitana- Parece ser o fim da estrada para vocês? 

Hures- Você está enganada, a batalha só começou. 

Agora são 5 lobisomens, contra Dado a águia, Alex o tigre,Kitana a princesa 

guerreira,Julie a sereia,Duende o copiador. 

Dado- O duende será que dava pra você ser outra pessoa além de mim? 

Duende- Essa é a forma que a fada Katrine mais gosta. 

Dado- A é? Bom saber. 

Katrine- Fica quieto! 

E começa a luta, 1 por 1. 

Katrine e Alyce se abrigam e assistem a batalha de longe. 

Dado- Hures você é meu. 

Alex- Tudor temos coisas pra acertar. 

Os lobisomens são muito rápidos, mas mesmo assim o primeiro a ser derrotado é o 

lobisomem que luta contra o duende. 

Logo em seguida Kitana vence seu oponente, Julie também faz o seu cair por terra. 
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Restando apenas Tudor e Hures, Alex usando seu poder máximo vence Tudor e por fim 

restam lutando ainda Dado e Hures. 

Hures- Sei insolente vou te matar. 

Dado- Acabou Hures todos foram derrotados. 

Dado acerto um golpe fatal e Hures cai agonizando no chão. 

Dado- Esse foi o fim. 

Em fim Hures morre. 

Todos se abraçam comemorando a vitória. 

Kitana- Pessoal acho que chegou nossa hora de partir. 

Dado- Como assim, vamos retornar quero pegar algumas coisas antes de voltarmos ao 

mundo dos sonhos. 

Katrine- Você vai ir mesmo pro mundo dos sonhos novamente Dado? 

Alex- Não ele não vai, somente eu Kitana e Julie retornaremos. 

Julie- Por que você quer ir conosco Alex, aquele não é seu mundo. 

Alex- Deixei alguém lá que quero rever. 

Kitana- Vocês não podem ir nem um nem o outro, vocês não virão o que acontece 

quando um ser de outro mundo cruza a dimensão, chega, é hora de cada um no seu 

mundo. 

Duende- A princesa tem razão, vocês não podem retornar conosco. 

Alex- Mas eu quero ir, eu sou um Homeoformo, sou parte do seu mundo. 
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Julie- Na verdade, não você recebeu um dom, a essência do nosso mundo ficou lá, tanto 

que seus poderes vieram bastante diminuídos. 

Dado- Alex elas tem razão, é melhor assim. 

Alex- Você ta falando isso por que a mulher que tu ama está aqui na terra. 

Alyce- Eu gostaria de fazer um pedido, meu pai era do mundo dos sonhos eu gostaria 

de ir lá. 

Kitana- Entendo seu interesse, mas você também nasceu aqui, e aqui que vocês devem 

ficar, Dado e Alex vou levar seus poderes conosco vocês serão normais agora. 

Depois de muita discussão, Katrine entrega a pedra a Kitana e o Duende abre o portal, 

todos os seres do mundo dos sonhos serão mandados de volta,inclusive os poderes de 

Dado e Alex. 

O portal começa a sugá-los. 

Kitana- Nunca me esquecerei de vocês. 

Julie- Foi um prazer lutar ao seu lado. 

Duende- Me perdoem. 

Todos ficam chorando, e então somem dentro do portal, mas algo começa a acontecer, 

Katrine é puxada para o portal. 

Katrine- O que está acontecendo, socorrooo. 

Dado- Droga, Katrineee. 

O portal se fecha e leva Katrine junto. 
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Dado- Não pode ser, nãoooo. 

Alex- o que aconteceu aqui. 

Alyce- Ela possuía a fada dentro de si, isso a tornava um ser do mundo dos sonhos, 

diferentes de vocês que simplesmente tinham alguns dons. 

Dado- Você sabia que isso iria acontecer não sabia Alyce. 

Alex- Para Dado, ela não tem culpa. 

Alyce- Esse era o seu destino. 

O desespero toma conta de Dado e Alex, que não sabem o que fazer. 

Alex- Dado vamos arrumar um jeito de voltar pro mundo dos sonhos e trazer minha 

irmã de volta. 

Dado- Como, já faz quase um ano que estamos tentando isso, pela Kitana, e essa era a 

única maneira. 

Inconformados, Dado e Alex, na companhia de Alyce retornam para casa. 

E resolvem contar tudo sobre o que vivenciaram a os seus pais. 

Os pais de Alex, não acreditam muito na história e acham que Katrine está morta. 

Sônia- Meu filho quanto tempo. 

Augusto- Dado o que você andou fazendo? 

Patrícia- Maninho estás bem. 

Dado- To sim, gente, to ótimo. 
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Paulo- Seu traste, quase matasse a mãe do coração, não dando noticias e quem é essa 

ai? Mais uma que tu vai por aqui dentro de casa? 

Alyce- Com o seu passado eu não ficaria falando besteiras. 

Dado- Essa é Alyce uma amiga e ela vai ficar lá no meu apê. 

Paulo- Amiga sei. 

Dado- Depois tu me contas tudo que tu viu Alyce. 

Tirando a ida de Katrine ao mundo dos sonhos, tudo parece voltar ao normal. 

Alguns dias depois... 

Alex- Por onde vamos começar? 

Dado- Ainda não sei, mas podem haver algumas coisas que ainda não saibamos. 

Alyce- Vai ser outra jornada para retornar ao mundo dos sonhos? 

Dado- É o que parece. 

Alyce- Eu posso ir junto? 

Alex- Não! To brincando, pode sim. 

Dado- Eu prometo que vou voltar ao mundo dos sonhos não importa como. 

 

“A vida às vezes não sorri pra gente, mas lá na frente ela vai gargalhar” 

 

Lucas Castellan 


